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

Z nów jest ro cznica
38 lat temu komunistyczna banda na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła stan wo-

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

ne Zrzeszenie Studentów, Polski Związek Artystów Plastyków. Zamknęli kraj, co w efekcie spowodowało 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 przeży-
liśmy Polskę komunistyczną, PRL, byliśmy w okresie jego trwania więzieni, internowani, pozbawiani środków do 
życia, spychani na margines – okres ten jest ważny, jak i ważne wciąż są okoliczności przełomu i tamte, towarzyszą-
ce 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 pierwszych stronach gazet.

Znaczek Poczty 
Podziemnej w hoł-
dzie pomordowa-
nym Górnikom 
Kopalni Wujek.

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 
podziemnej w uzna-
niu zasług Kornela 

Morawieckiego

Dlaczego  
PIERWSZA Solidarność
1-szą Solidarnością (1.  „S” lub „S” 

`80) była ta, co powstała za komuny 
i  wbrew komunie w  1980 r. Wówczas to 
robotnicy Stoczni Gdańskiej upomnieli 
się o  Annę Walentynowicz, suwnicową, 
zwolnioną z  pracy za poglądy politycz-
ne i  działalność związkową. Za Stocznią 
poszło Wybrzeże, a za nim cała Polska – 
przeciwko komunie.  Dok. na str. 2

Cicha noc, święta noc, jakiż 
w tobie dzisiaj cud, w Betlejemie 
Dziecina Święta wznosi w górę 
swe rączęta i błogosławi lud.

Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia i pomyślności na 
cały 2020 rok życzy Redakcja.

l
Serdecznie dziękujemy wszystkim 

osobom, które przesłały nam mate-
riały do BI Pierwsza „S”, człon-
kom WiR i „bezimiennym” auto-
rom tekstów.
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dok. ze str. 1
Świat zdumiał się i  legła w  gruzy komuni-

styczna propaganda ogłupiająca go obłudnym 
hasłem: „Proletariusze wszystkich krajów łączcie 
się”. Tę obłudę ujawniła światu Solidarność, bo 
oto proletariusze stanęli przeciwko „swojej, so-
cjalistycznej” władzy, mieniącej się jako robotni-
czo-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 więzieniach bez wyroków i z wyrokami.

Wszystkiemu patronowała Moskwa. Gdy zwinął się z po-
wodu słabości jej parasol, utrzymujący dotąd komunistyczne 
rządy siłą armat, polscy komuniści uznali to za ogromne dla 
siebie zagrożenie. Dla bezpieczeństwa postanowili podzielić 
się z Solidarnością władzą – ale tylko z jej częścią lewicową, 
bo ta akceptowała taką ugodę. I tak, w 1989r. Solidarność od-
tworzono, a właściwie spreparowano tak, by nadawała się do 
porozumienia tzw. „okrągłego stołu”. Tak powstała DRUGA 

Solidarność (II „S”). Nas tam nie było, bo nie 
akceptowaliśmy ugody z komunistami, uznając 
taką ugodę za zdradę. Tak, bo szybko okazało się, 
że miała ona na celu przede wszystkim czerpa-
nie z zasobów nadziei I „S”. Dzięki temu komu-
niści mogli 

przejść suchą stopą 
z  komunizmu do ka-
pitalizmu, a  przy tym 
zawłaszczyć sporo 
narodowego mająt-
ku, bo mieli do niego 
najbliżej. Skorzystali 
też przywódcy II „S”, 
bo otrzymali fotele 
posłów* i  senatorów, 
zasiadali w rządowych 
ławach, prywatyzowa-
li państwowe przed-
siębiorstwa i  ziemię, 
czerpali pełnym gar-
ściami z  ogólnej kasy. 
Za wszystko zapłacili 
przede wszystkim ci, co spowodowali upadek komuny. 
Tak jednak padła II „S”. I tak, jak niewielu wie kiedy prze-
szła w …, tak też niewielu wie kiedy na gruzach powstała 
TRZECIA Solidarność. Nie wiadomo jakiego dnia, ani 
tym bardziej godziny, bo nikt dla tej sprawy nie przybył 
skądś, nie wysiadł z pociągu, nie wygłosił mowy.

Solidarność, to jest ta istniejąca, obecna. Ona nawiązuje 
do etosu. Jednak jest przede wszystkim związkiem zawodo-
wym i walczy o swoich członków pracowników. Nie zawsze 
on jest zbieżny z  interesem Państwa i  interesem społecz-
nym, ale taka jest rola związku zawodowego. Z tego powo-
du niejednokrotnie jest nam z nią nie pod drodze i dlatego 
nie jest to I. Solidarność, chociaż bywa bliska nam ideowo.

Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych, 
skupiający w większości ludzi z  Solidarności, z której się wy-
wodzimy, z powodów koniunkturalnych uznał, że Solidar-
ność była i jest jedna i niezmienna. WIR chce być pokornym 
cielęciem i podsysać od kilku krówek. Jest pokorny wobec 
władzy i  jej instytucji. Dla tej sprawy i w oparciu o odpo-

wiedni statut powstał tam 
„układ trzymający władzę”. 
My uważamy, że nasza rola 
powinna być inna. Z  racji 
Na froncie budynku przy ul. 
Lipowej 20 (gdzie mieścił się I. 
Komisariat MO) znajduje się 
tablica upamiętniająca ofiary 
stanu wojennego oraz tych któ-
rzy byli wierni ideałom SOLI-
DARNOŚCI. Fot: BI. Pierwsza 
„S”. WIR Białystok 2019©.

Od lewej: Józef Nowak „S”- internowany, (świadek w procesie – 
broniący B.B.); śp. Andrzej Radzicki ZZ FMO – internowany, ska-
zany; (za nim, śp. Marek Maliszewski „S”– internowany) ; Jerzy 
Zacharczuk „S”- internowany (jako świadek bronił tw. ps. „Ro-
mek”, Stanisława M., a o książce B. Bujwickiego „Mój Rok 1980” 
w  której jest informacja o   tw. ps. „Romek”, powiedział przed 
sądem: „…tak czytałem, przeczytałem całą i  powiem, że mogę 
tylko spalić ją”. 27.01.2015); śp. ks. kanonik Jerzy Sidorowicz – 
kapelan WiR; Jan Paszkiewicz – (jako świadek bronił tw).; Jerzy 
Jamiołkowski „S” – internowany; Edmund Lajdorf „S” – ukry-
wał się do maja 1984, aresztowany na trzy miesiące – amnestia, 
(świadek w procesie – broniący B.B). (poniżej): Bernard Bujwicki 
„S” – internowany, autor książki; (obok) Wojtek Zawadzki, NZS 
– represjonowany. Wyrok: Sąd /s. Mirosław Konieczko/ oddalił 
powództwo tajnego współpracownika SB ps. „Romek” przeciwko 
Bujwickiemu. Biuletyn: PIERWSZA Solidarność. WIR. Białystok, 
grudzień 2015. PROCES. Stenogram z rozprawy /stron 44/. **

Dlaczego Pierwsza Solidarność

Obraz Matki Bożej 
Robotników „Solidarności” 

i Pielgrzymki Ludzi Pracy

1984 r. Obraz wykonał artysta 
malarz Artur Chaciej z Podlasia

Fot: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.

Projekt baneru: 
Andrzej Radzicki
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*Jak nie poseł to stanowisko
... ludzie z „okrągłego stołu”

Bernard Bujwicki Białystok, 18.03.2019
Bożena Korzińska
Edmund Lajdorf
Janusz Olewiński

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Szanowny Pan Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Mateusz Morawiecki

Szanowny Pan Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar

Szanowni Państwo !
Ze środków masowego przekazu dowiedzieliśmy się, że grupa 37. rzeko-

mych byłych opozycjonistów /nazwiska niżej wyszczególnione / wysłała Panu 
Profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi wezwanie przedsądowe, ponieważ 
wyraził się a raczej powtórzył za Andrzejem Gwiazdą słowa: »podczas obrad 
Okrągłego Stołu władza podzieliła się władzą z własnymi agentami«.

Wzywający żądają od Pana Profesora cofnięcia wypowiedzi, przeprosin a 
nade wszystko przekazania 50.000 zł na WOŚP.

Otóż żyją w Polsce i na świecie Jej obywatele, którzy dobrze pamiętają tamte 
czasy   ale także są przytomni czasom obecnym i nie mają zastrzeżeń co do 
prawdziwości wypowiedzi Pana Profesora.

Tamten układ, bowiem spowodował, że wojna jaruzelsko-polska zakończyła 
się brakiem dezubekizacji w Ojczyźnie. Gdyby było inaczej, dzisiaj nie bory-
kali byśmy się z ustawiczną obecnością postkomunistów w kolejnych polskich 
rządach i niejednokrotnie z jasno wyrażaną ich antypolską postawą i działa-
niem w tzw. III RP. Skutki spisku, zwanego Magdalenką odczuwamy do dzisiaj, 
bo nie wiemy do końca, kto jest patriotą, ale o zdrajcach obradujących przy 
„kanciastym stole” współpracującymi z SB to już wiemy. (…).

Niniejszym listem wyrażamy poparcie dla postawy Pana Profesora Andrzeja 
Zybertowicza.

Stoimy na stanowisku, że przeprosiny należą się od zdrajców i zaprzańców 
Panu Profesorowi, – od tych, którzy mieli konszachty ze służbami PRL a bra-
li udział w pracach przy Okrągłym Stole – a także nam niżej podpisanym 
internowanym i więźniom politycznym PRL, jak i pozostałym Rodakom, 
którym szczerze leży na sercu prawdziwe dobro Ojczyzny.

Do wiadomości:
Szanowny Pan profesor Andrzej Zybertowicz
Osoby popierające Profesora:
Bogdan Bardon – Opole, więzień polityczny, „S”; Władysław Baruś – Brze-

zinka, więzień polityczny, „S”; Mirosław Basiewicz – Suwałki, internowany, 
„ZZ FMO”; Zygmunt Bąk – Świdwin, internowany, więzień polityczny, „S”; 
Anatoliusz Bielski – Oświęcim, internowany, więzień polityczny, „S”; Józef 
Bocian – Szczecin, internowany, „S”; Stanisław Bodys – Świdnik, internowa-
ny, więzień polityczny, „S”; Alfred Bondos – Świdnik, więzień polityczny, „S”; 
Bernard Bujwicki – Białystok, internowany, „S”; Krzysztof Bzdyl – Kraków, 
więzień polityczny, „KPN”; Bogdan Ciszak – Poznań, internowany, więzień 
polityczny, „S”; Andrzej Dziędziel – Oświęcim, więzień polityczny, „S”; Sła-
womir Grzegrzółka – Warszawa, represjonowany, druk. KOS-a, „S”; Małgo-
rzata Gumoś – Gdynia, więzień polityczny, „S”; Eugeniusz Helski – Słupsk, 
internowany, więzień polityczny, „S”; Piotr Hlebowicz – Barwałd Górny, 
represjonowany, „SW”; Janusz Januszewski – Oświęcim, internowany, „S”; 
Władysław Kałudziński – Olsztyn, internowany, więzień polityczny, „S”; cd. na str. 4

przeszłości winniśmy mieć prawo do 
oceny rzeczywistości – i to niezależnie 
od tego, czy to komuś się podoba czy 
też nie. I jeśli jest taka możliwość wpły-
wać na jej kształt. Tak, jak czyniła to 
PIERWSZA Solidarność.

Redakcja
** W czasie rozprawy (styczeń 2015) 

nie poruszono określenia tw. jako 
Agenta Celnego (celny-cela więzien-
na). Określenie przywędrowało z Rosji 
(NKWD). AC, był to jeden ze sposo-
bów inwigilacji. Tw (AC) aby uzyskać 
przywileje w więzieniu, mieć zmniej-
szony wyrok lub wcześniejsze wyjście 
z aresztu szedł na dalszą współpracę ze 
służbami. Chcąc mieć przychylność, 
współczucie i zaufanie rozpracowywa-
nych więźniów lub kolegów w pracy 
poddawał się nawet pobiciu przez SB 
– aby mieć ślady takiego pobicia. Tak-
że swoimi wypowiedziami informował 
innych o częstych przesłuchaniach a 
przy tym brutalnych. Współwięźnio-
wie uważali, że (tw.) zasługuje na za-
ufanie i zwierzali się z prowadzonego 
swojego śledztwa i osobach w niej 
uczestniczących.

Świadek Marczuk Stanisław który 
bronił tw. ps. „Romek” powiedział 
przed sądem: …tak, ja go usprawie-
dliwiam (…) bo go rozumiem (…). 
Sąd: (…) jak by pan zachował się w 
takiej sytuacji na miejscu pana [----]. 
(…) ale bardzo wielu… prawdopo-
dobnie być może tak… (pomruk, dez-
aprobata wśród publiczności na sali), 
nie wiem w tej chwili (…). On mówił 
głośno, że idzie gdzieś tam, praw-
da wzywany… no to mówił głośno 
(podniesiony głos), że idę na SB bo 
jestem wzywany.(informacja-szkole-
nie SB… masz zdobyć przychylność 
i zaufanie robotników. Wielokrotne 
wezwania na telefon! Wzywają pod 
garaże. IPN Bi 009/80 str. 45-46).

Po wyjściu z internowania 
/31.12.1981/, tw. ps. „Romek” Stani-
sław M. natychmiast został przyjęty 
do pracy w „Uchwytach”.

u 
Wymieniając PIERWSZA „S” mó-

wimy/określamy czas jej powstania, 
mówimy o sobie, że jesteśmy z tamtej 
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Sławoj Kigina – Kołobrzeg, internowany /obóz wojskowy/, „S”; Ewa Ki-
ślak – Częstochowa, więzień polityczny, „S”; Zygmunt Korus – Chorzów, 
więzień polityczny, „S”; Bożenna Korzińska – Białystok, represjonowana, 
„S”; Joanna Kost – Warszawa, represjonowana, red. KOS-a, „S”; Lesław 
Kost – Warszawa, represjonowany, red. KOS-a, „S”; Roman Kotzbach – 
Bydgoszcz, więzień polityczny, „S”; Karol Krementowski – Gdańsk, re-
presjonowany „S”; Ewa Kubasiewicz – Binic /F/, więzień polityczny /wy-
rok, 10 lat/, „S”; Edmund Lajdorf – Białystok, więzień polityczny, „S”; 
Zenon Lasoń – Słupsk, internowany, więzień polityczny, „S”; Jerzy Le-
oniak – Szczecinek, represjonowany, „S”; Izabella Lipniewicz – Gdańsk, 
więzień polityczny, „S”; Antoni Lis – Tarnów, represjonowany, „S”; Mie-
czysław Łaba – Sokołów Podlaski, internowany, „S”; Piotr Łukaszewski 
– Toruń, więzień polityczny, „S”; Ryszard Majdzik – Skawina, internowa-
ny, więzień polityczny, „S”; Józef Małobęcki – Staszów, internowany, „S”; 
Bernard Marsiske – Nowy Sącz, internowany, „ZZ FMO”; Andrzej Mazu-
rowicz – Bydgoszcz, więzień polityczny, „S”; Zygmunt Miernik – Będzin, 
internowany, więzień polityczny, „KPN”; Jan Monarcha – Bydgoszcz, wię-
zień polityczny, „S”; Kornel Morawiecki – Wrocław, więzień polityczny, 
„SW”; Piotr Mostowski – Białogard, więzień polityczny, „S”; Wiesław 
Norman – Częstochowa, więzień polityczny, „S”; Janusz Olewiński – Sie-
dlce, internowany, „S”; Wiesław Orzechowski – Oświęcim, internowany, 
„S”; Andrzej Osipów – Gdańsk, więzień polityczny, „S”; Ewa Paluszek 
– Bydgoszcz, więzień polityczny, „S”; Jan Perejczuk – Bydgoszcz, inter-
nowany, więzień polityczny, „S”; Andrzej Piątkowski – Kielce, więzień 
polityczny, „S”; Ryszard Piekart – Siedlce, internowany, „S”; Jan Raczyc-
ki – Bydgoszcz, więzień polityczny, „S”; Waldemar Reginiewicz – Wałcz, 
internowany, więzień polityczny, „S”; Janina Reliszko – Gdynia, więzień 
polityczny, „S”; Andrzej Rozpłochowski – Katowice, internowany, wię-
zień polityczny, „S”; Julian Sekuła – Lublin, represjonowany, „ZZ FMO”; 
Janusz Smaczny – Białystok, represjonowany, „NZS”; Jacek Smagowicz – 
Kraków, internowany, więzień polityczny, „S”; Adam Słomka – Katowice, 
więzień polityczny, „KPN”; Andrzej Słowik – Łódź, więzień polityczny, 
„S”; Andrzej Sobieraj – Radom, internowany, więzień polityczny, „S”; 
Antoni Stolarski – Białystok, internowany, „S” Jerzy Stopa – Skarżysko, 
internowany, „S”; Michał Stręk – Rzeszów, internowany, „S”; Krystyna 
Strubel – Białystok, internowana, „S”; Zdzisław Szczur – Klecza Dolna, 
więzień polityczny, „S”; Andrzej Szkaradek – Nowy Sącz, więzień poli-
tyczny, „S”; Władysław Szpindor – Koszalin, internowany, „S”; Jan Świtoń 
– Katowice, internowany, „S”; Tomek Trepka – Warszawa, represjonowa-
ny, szef drukarni KOS-a, „S”; Stanisław Trzuskowski – Koszalin, więzień 
polityczny, „S”; Tadeusz Waśniewski – Białystok, więzień polityczny, in-
ternowany, „S”; Barbara Wojciechowska – Bydgoszcz, więzień polityczny, 
„S”; Tadeusz Wołyniec – Koszalin, więzień polityczny, „S”; Jerzy Zacha-
row – Zamość, internowany, więzień polityczny, „S”. /74/

Miasto: Barwałd Górny, Będzin, Białogard, Białystok, Binic /F/, Brzez-
inka, Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, 
Kielce, Klecza Dolna, Kołobrzeg, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Nowy 
Sącz, Olsztyn, Opole, Oświęcim, Poznań, Radom, Rzeszów, Siedlce, 
Skarżysko, Skawina, Słupsk, Sokołów Podlaski, Staszów, Suwałki, Szc-
zecin, Szczecinek, Świdnik, Świdwin, Tarnów, Toruń, Wałcz, Warszawa, 
Wrocław, Zamość…

… i dziesiątki innych osób – internowanych i więźniów politycznych 
– z ww. miast, którzy zgłaszali się z poparciem Profesora – a także z Białej 
Podlaskiej, Chodzieży, Łowicza, Malborka, Radomska, Tarnowskich Gór…

dok. ze str. 3. dok. ze str. 3.

29.01.1990. Ra-
kowski: „sztandar 
Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotni-
czej wyprowadzić”.

Fot: Krzysztof Wojciechowski /Forum

Ryc.: ... wyprowadzenie sztandarów.

„S”.  Określamy swoją przynależność 
(1980/1981) i walkę o I-szą „S” do 
1989r. Tak jak mówimy Rzeczpospo-
lita Polska, a określając   czas mówi-
my/piszemy... I., II., i obecnie III-cia. 
Gdy 13-go grudnia 2019 rozdawano 
Biuletyn PIERWSZEJ „S” - byli tacy 
/m.in. i z WIRu/ którzy podchodzili i 
mówili... to nie nasz.

„Uchwały Zarządu WIR: 1. Pod-
jęcie decyzji o zmianie nazwy Biule-
tynu Klubu – od 13.12.2014 nazwa 
„Pierwsza Solidarność” zostaje za-
stąpiona nazwą „Solidarność – wier-
ni ideałom Sierpnia 1980”. PRZE-
CIWNY DECYZJI – Józef Nowak. 
– Za usunięciem: Krzysztof Nowa-
kowski, Stanisława Korolkiewicz, 
Krzysztof Florczykowski, Robert 
Łempicki. Osobami które były człon-
kami NSZZ „Solidarność”, to Józef 
Nowak i Stanisława Korolkiewicz.

I tak na mocy odpowiedniego 
„układu …” (jak wyżej), PIERW-
SZA Solidarność sprzedana zosta-
ła za miskę soczewicy, i tego ten 
„układ…” broni, jak niegdyś bro-
niono socjalizmu. Trwały rozmowy 
z obecną białostocką Solidarnością 
aby WIR przeszedł pod jej skrzydła, 
a jej członkowie zasilili klub emery-
tów i rencistów. I tak w pierwszych 
poczynaniach Zarząd WIR baner/
transparent Pierwszej „S” wypro-
wadził i schował, podobnie jak to 
zrobiła komunistyczna PZPR. I do 
dnia dzisiejszego nie jest wystawia-
ny przy różnych okolicznościowych 
uroczystościach.
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dok. ze str. 6.

...grupa 37. b. opozycjonistów z 1989r.:
1. Jacek Ambroziak (Okrągły Stół, poseł, Minister-szef Urzędu Rady Ministrów), 2.  Ryszard Bugaj (Okrągły Stół, poseł), 

3. Zbigniew Bujak (Okrągły Stół, poseł), 4. Iwo Byczewski (Okrągły Stół, dyr. Departamentu MSZ), 5. Andrzej Celiński 
(Okrągły Stół, senator), 6. Jan Dworak (Okrągły Stół, Wiceprezes Zarządu TVP), 7. Władysław Frasyniuk (Okrągły Stół, 
poseł), 8. Marcin Geremek (nie uczestniczył przy Okrągłym Stole), 9. Janusz Grzelak (Okrągły Stół, Wiceminister Edukacji 
Narodowej), 10. Aleksander Hall (Okrągły Stół, poseł, Minister ds. Współpracy z Organizacjami Politycznymi i Stowar-
zyszeniami), 11. Janina Jankowska (Okrągły Stół, poseł, Wicedyrektor Programu I Polskiego Radia), 12. Elżbieta Jogałła 
(nie uczestniczyła przy Okrągłym Stole), 13. Jan Kofman (Okrągły Stół, Redaktor naczelny Wydawnictwa Naukowego 
PWN), 14. Anna Kozłowska-Kalbarczyk (nie uczestniczyła przy Okrągłym Stole), 15. Marcin Król (Okrągły Stół), 16. 
Jacek Kurczewski (Okrągły Stół, poseł, Wicemarszałek), 17. Danuta Kuroń (nie uczestniczyła przy Okrągłym Stole), 18. 
Jan Lityński (Okrągły Stół, poseł), 19. Helena Łuczywo (Okrągły Stół, Z-ca red. naczelnego „Gazety Wyborczej”), 20. Jacek 
Moskwa (Okrągły Stół, Z-ca red. naczelnego „Rzeczpospolita”), 21. Janusz Onyszkiewicz (Okrągły Stół-rzecznik prasowy 
opozycji, poseł, Wiceminister Obrony Narodowej), 22. Magdalena Smoczyńska (nie uczestniczyła przy Okrągłym Stole), 
23. Grażyna Staniszewska (Okrągły Stół, poseł), 24. Joanna Staręga-Piasek (Okrągły Stół, poseł, Wiceminister w Min-
isterstwie Pracy i Polityki Socjalnej), 25. Antoni Stawikowski (Okrągły Stół), 26. Jerzy Stępień (Okrągły Stół, senator), 
27. Adam Strzembosz (Okrągły Stół, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości), 28. Jarosław J. Szczepański 
(Okrągły Stół, Z-ca Biura Prasowego), 29. Jacek Szymanderski (Okrągły Stół, poseł), 30. Jacek Taylor (Okrągły Stół, 
poseł), 31. Anna Trzeciakowska (nie uczestniczyła przy Okrągłym Stole), 32. Andrzej Wielowieyski (Okrągły Stół, senator, 
Wicemarszałek)), 33. Irena Wóycicka (Okrągły Stół, Wiceminister w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej), 34. Ludwika 
Wujec (Okrągły Stół-asystentka T. Mazowieckiego, Tygodnik Solidarność), 35. Henryk Wujec (Okrągły Stół, poseł, Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), 36. Jan Jakub Wygnański (Okrągły Stół-sekretarz H. Wujca) i 37. 
Andrzej Zoll (Okrągły Stół, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego).

21 osób nie było represjonowanych! 6 osób nie uczestniczyło przy “Okrągłym...”! Wszyscy – jak nie poseł to 
stanowisko!

WIKIPEDIA. Kontrowersje wokół „Okrągłego Stołu”
(…) Do ówczesnych przeciwników „Okrągłego Stołu” należeli m.in. (alfabetycznie): Bogdan Borusewicz, Wiesław 

Chrzanowski, Ludwik Dorn, Andrzej Gwiazda, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Maciej Łopiński, An-
toni Macierewicz, Kornel Morawiecki, Jan Olszewski (ostatecznie wziął udział w obradach – Podzespół ds. Reformy 
Prawa i Sądów) i Anna Walentynowicz. Część z nich (m.in. Bronisław Komorowski) zmieniła zdanie.

Kontrowersje wokół negocjacji „Okrągłego Stołu” są nadal obecne w polskim życiu publicznym.

Niniejszy LIST – 74. otrzymują wraz z załącznikiem: Parlamentarzyści – 554; Europosłowie – 51; Kluby GP – 409; Przed-
stawiciele „S” – 94; Instytucje i inni – 499. Powiadomiono: 1607 osób i instytucji. „Wkradł się błąd/chochlik drukarski, nie został ujęty 
w Poparciu dla prof, A. Zybertowicza Krzysztof Wyszkowski – Sopot, internowany, więzień polityczny, „S”. Przepraszamy. Bożenna Korzińska.

Niezłomni wrogami Platformy i Lewicy
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 
ubecko-sowieccy — i tym nie ma co się dziwić. A pozostali?

Czy pozostali radni głosujący za taką decyzją wiedzą coś więcej niż histo-
rycy rekomendujący Niezłomnych ? Wiedzą tyle co każdy nieuk. Trzymają się 
jednak jednej wytycznej, choćby wpadali w mroczne rejony: Głosować prze-
ciwko PiS. To szaleństwo nie daje marginesu na zrozumienie i zamyka akcep-
tację ich drogi. Rada Miasta Białegostoku głosami Platformy Obywatelskiej 
uznała mjr. Zygmunta Szyndzielarza – Łupaszkę za zbrodniarza i skreśliła 
jego nazwisko z ulicy. 

W obronie Łupaszki
Pamięć o majorze Zygmuncie Szendzielarzu–Łupaszce przetrwa wieki.

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

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 Wileńszczyź-
nie. Zaczęli więc od mordu na pol-
skiej wiosce Glinciszki, gdzie zabija-
li zarówno kobiety, jak i  dzieci. Nie 
wiem, czy Rokicki jest wciąż pracow-
nikiem IPN, bo jego szef, prezes dr. 

w
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Jarosław Szarek wniósł ws. akcji 
w Dubinkach sprostowanie, a do 
radnych wysłał materiały edu-
kacyjne. Stwierdził on, że major 
Zygmunt Szendzielarz–Łupaszka 
nie brał w  niej udziału, ale opi-
sy Rokickiego wciąż zaśmiecają 
świadomość wielu.

Od strony moralnej prezesowi 
IPN nie wypadało wydobywać 
z   akcji AK skutków pozytyw-
nych dla Polaków i  Litwinów. 
Odwet w  Dubinkach uświado-
mił bowiem Litwinom szybko, 
że o  sukces w  wymordowaniu 
Polaków na Wileńszczyźnie bę-
dzie trudno, tym bardziej, że 
Polacy uderzyli tam w  rodziny 
z  oddziału Schutzmannschaftu 
(litewskiej organizacji militarnej 
na usługach niemieckich), któ-
ry dokonał mordu w  Glincisz-
kach. Odwet zdławił działania 
Litwinów i od strony taktycznej, 
niezależnie od tego kto miał 
tego dokonać, nie zasługiwał na 
miano „zbrodniarza wojennego” 
jakim go raczył ochrzcić będący 
na etacie IPN i   naukowym nie-
uk (bo z  tytułem doktora) albo 
agent Rokicki. Bo każdy, kto brał 
udział w  tamtej akcji odwetowej 
Polaków na Litwinach wykonywał 
parszywą, ale konieczną żołnierską 
robotę. Bo jakie mieli inne skuteczne 
rozwiązanie Polacy dla swojej ochro-
ny? Chodzenie po prośbie? Układy? 
Nikt w czasie wojny 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 Japończycy 
i Niemcy dokonywali strasznych mor-
dów na innych narodach, więc takie 
działanie, działanie odwetowe, uznano 

za dopuszczalne. Jeśli jednak majora 
Zygmunta Szendzielarza-Łupaszkę 
większość radnych Białegostoku po-
stanowiła wykreślić tylko z  powodu 
domniemanej zbrodni na Litwinach, 
to argument ten w związku z oświad-
czeniem autorytetu historycznego ja-
kim jest IPN stracił swoje znaczenie. 
Rada więc powinna odszczekać to, co 
przez nieuctwo popełniła.

Być może jednak większość gło-
sująca przeciwko dzielnemu żołnie-
rzowi opierała swoje przekonanie 
na argumentach wytoczonych przez 
niejakiego Pawła Dybicza (czyżby 
potomka gen. Iwana Iwanowicza Dy-
bicza Zabałkańskiego). Dybicz w arty-
kule „Fałszywy mit Łupaszki” (internet: 
kwiecień 25 2016) przywołuje jako 
argument nie tylko „odkrycie” Ro-

kickiego ale wskazuje znacznie 
liczniejsze „zbrodnie”. Przypo-
minając, że sądy komunistyczne 
skazały Majora na śmierć, Dy-
bicz pisze :

„Łupaszko” został skazany 
za działania na obszarze dzisiej-
szej Polski w  latach 1944-1948. 
Za to, co robił jego oddział na Pod-
lasiu, Białostocczyźnie, War-
mii i  Mazurach oraz  Pomorzu. 
Na  tych terenach w  wielu miej-
scowościach, choćby w podlaskiej 
Narewce, pamięta się go do dziś. 
Aresztowany w  1948  r., odpo-
wiadał przed  sądem za  zbrod-
nie na  cywilach, którzy  tworzyli 
nową Polskę, za  śmierć co naj-
mniej 70 funkcjonariuszy MO, 
a  także 60 żołnierzy i  oficerów 
Wojska Polskiego oraz  Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”

W  tekście tym Dybicz sam 
wskazuje z  jakimi siłami ście-
rał się major Łupaszka. Pisze on 
o  siłach tworzących „nową Pol-
skę”. W tej sytuacji należy zadać 
pytanie czy tworzyły one Polskę 

Cmentarz w Chodorówce Nowej/k. Suchowoli. 
Oni czekali na swoje groby 65 lat.

Fot. BI. Pierwsza „S”. WiR Białystok 2019©
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) za-
brakło odwagi, by poinformować przechodnia czyja ręka 
i  jak bestialsko zadała śmierć żołnierzom AK: Sylwester 
Ratkiewicz lat 18, Jan Łazarski lat 19, Alfons Niedziejko 
lat 21, Wacław Marciszyn lat 22, Jan Zdanowicz lat 25, 
Franciszek Karczewski lat 35. ...zawiadomienie o odmowie śledztwa.

* dr Paweł Rokicki. ur. 14.05.1975. Nagroda „Przeglądu Wschodniego” za pracę „Glinciszki 
i Dubinki. Zbrodnie wojenne…”. Biuro Edukacji Narodowej IPN. ul. Wołoska 7, 02-675 
Warszawa. Wydział Projektów Edukacyjnych. 22 581 86 75, pawel.rokicki@ipn.gov.pl. In-
stytut Studiów Politycznych PAN. Zakład Analiz Problemów Wschodnich. 22 825 52 21. 
Adiunkt dr Paweł Rokicki, 793 326 598; p.rokicki@isppan.waw.pl. /zadając pytanie…/

Pani prokurator Ruszkiewicz, proszę nie 
czekać 8 lat, aż świadkowie do pani przyja-
dą i przyniosą dokumenty. Trzeba wyjechać 
w teren, popytać, a państwo zasłaniacie się 
trudnościami… brak funduszy na paliwo!

Zbrodnie komunistyczne. Oddziałowa Ko-
misja w Białymstoku (stana na maj 2011).
Śledztwa w  biegu. 19. Śledztwo w  sprawie 
zbrodni komunistycznych będących nadto 
zbrodniami przeciwko ludzkości, polegają-
cych na dokonaniu w okresie czerwca 1945 

cd. ze str. 5.
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czy dominium moskiewskie? I  Po 
której stronie staje Dybicz? Po stro-
nie Polskiej, czy moskiewskiej?

Z  jego wypowiedzi jasno wynika 
po której. Jeśli więc większość Rady 
Białegostoku głosowała podpierając 
się Dybiczem i  dybiczopodobnymi, 
to za kim i za czym jest ta większość?

Nie wierzę, by wszyscy, którzy 
podnieśli rękę przeciwko Majorowi 
wiedzieli co robią. Zapewne zadziała 
kretyńska dyscyplina partyjna, która 
– jeśli tego wymaga sytuacja, naka-
zuje wyrzec się matki ojca, byle „na-
sze” było na wierzchu.

Wiele już opowiedziano o  tych, 
których Dybicz wymienia w swoim 
artykule, jako walczących o  „nową 
Polskę”. A jednak trzeba o nich mó-
wić i  mówić. Powiem o  doświad-
czeniach mojej rodziny w  tej kwe-
stii. Mój stryj Józef został ranny na 
wojnie 1939 r. w ataku czołgów nie-
mieckich na szosie Wołkowyskiej 
gdy szedł w  szpicy straży przedniej 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Narew”, podążającej do połącze-
nia się ze zgrupowaniem Kleberga 
pod Kockiem. Koń zaniósł go nie-
przytomnego do szpitala polowego, 
ale szpital zaatakowały niemieckie 
samoloty, więc ratując, załadowano 
rannych na zaprzężone furmanki, 
a oszalałe pod atakiem konie niosły 
ich gdzie popadło. Stryj stracił przy-
tomność w tym szaleńczym wyścigu 
koni z samolotami, a gdy obudził się, 
leżał pod stogiem słomy. Nad nim 
stał stary człowiek mówiący języ-
kiem chachłackim, co stryj rozumiał, 
bo ten język był naszym codzien-
nym. Stary człowiek był Rusinem 
– Białorusinem czy Ukraińcem, ale 
zaopiekował się bliźnim, zaciągnął 
stryja do domu i opatrzył, jak mógł. 
Jednak pod wieczór zjawił się mło-
dy osobnik z  czerwoną opaską na 
ramieniu, porozmawiał ze starusz-
kiem, a przed wyjściem oznajmił, że 
wróci. Staruszek wiedział co znaczyła 
opaska, że to sowiecka agentura ujaw-
niona w związku z atakiem sowietów 
na Polskę 17 września 1939r. Wie-
dział co miał oznaczać powrót tam-
tego i powiedział stryjowi: – Ja ciebie 

…obcinając mu uszy nos, przecina-
jąc gardło i wyrywając język.

Fot: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©. 

Reprodukcja: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.
3 MAJ to Święto (Uroczystość NMP Królowej Polski). 70. Żołnierzy w mundurach 
Wojska Polskiego pod bronią, wkracza do Nadleśnictwa Krynki na uroczysty obiad. 
Oddział siedemdziesięciu żołnierzy został nazwany bandą i tak dalej nazywany...

roku na drodze prowadzącej z miejscowości 
Domuraty do Suchowoli, pow. Sokółka, wo-
jewództwo podlaskie, przez funkcjonariu-
szy państwa komunistycznego, pozbawie-
nia życia 30 mężczyzny zatrzymanych we 
wsi Domuraty, przy czym sprawcy zabójstw 
zabili pokrzywdzonych z powodu ich przy-
należności do polskich organizacji niepod-
ległościowych (S 24/11/Zk).
W  śledztwie podejmowane są czynności 
zmierzające do ustalenia i  przesłuchania 
żyjących świadków. Przeprowadzone są 
kwerendy materiałów archiwalnych prze-
chowywanych w  Oddziałowym Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 
w Białymstoku.

u

cd. na str. 8.
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zawiozę 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 czę-
ści załączyliśmy na str. 7-ej.

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 są-
siadem, 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, tą, 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 nasze-
go miasta, On jest, a ten epizod przy-
sporzy mu chwały na jaką zasługuje. 
Przyniesie natomiast wstyd (a  nawet 
już przyniósł) i pohańbienie tym, któ-
rzy tamtego dnia podnosili ręce, jakby 
w geście poddaństwa. 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.

Wyniki głosowania imiennego
http://miastobialystok.esesja.pl/glo-
sowanie/239462/7a15413535554e2
w sprawie: przyjęcia projektu uchwa-
ły w  sprawie nadania nazwy ulicy, 
położonej w  Białymstoku na osie-
dlach: nr 11 – Piasta I i nr 13 – Sko-
rupy (druk nr 216).
Linki do tych RADNYCH, którzy 
opowiedzieli się przeciwko tradycji 
niepodległościowej na stronie Rady 
Miasta Białystok:

1/ Bagan-Kurluta Katarzyna 
https://www.bialystok.pl/pl/
dla_mieszkancow/samorzad/

rada_miasta/radni/katarzyna-ba-
gan---kurluta.html

1. Koalicja Obywatelska; wyższe; 
1966; Okręg wyborczy Nr 1, osie-
dla: Przydworcowe, Piaski, Bema, 
Kawaleryjskie, Nowe Miasto; 
Przewodnicząca Komisji Zago-
spodarowania Przestrzennego 
i  Ochrony Środowiska; e-mail: 
kbkurluta@wp.pl; Profesor, wydział 
prawa Uniwersytetu w  Białymsto-
ku; oszczędności: 34 tys. zł, 3 EUR; 
nieruchomości: mieszkanie 103 m2 
(wartość 500 tys. zł), działka 4435 

m2 (wartość 50 tys. zł); działalność 
kancelaria adwokacka: 16,2 tys. zł 
(dochód); zarobki: 103,8 tys. zł + 
„niewielkie kwoty z  tytułu praw 
autorskich”; samochód: Mercedes 
(rocznik 2007); kredyty na łączną 
kwotę ~110 tys. zł.

2/ Biernacki  Maciej https://www.
bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/
samorzad/rada_miasta/radni/ma-
ciej-biernacki.html

2. KO; wyższe; 1982; Nr 4, osiedla: 
Zielone Wzgórza, Starosielce, Sło-
neczny Stok, Leśna Dolina, Młodych 
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Przewodniczący Komisji Infrastruk-
tury Komunalnej; tel.: 660 712 478; 
e-mail: mbiernacki82@gmail.com; 
Zastępca dyrektora, Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego; 
oszczędności: 15 tys. zł; nierucho-
mości: mieszkanie 40,6 m2 (wartość 
180 tys. zł) + działka budowlana 
1400 m2 z  oborą (wartość 160 tys. 
zł); zarobki: 68,5 tys. zł (WORD) + 
23,2 tys. zł (dieta radnego).

3/ Grodzki  Jarosław https://www.
bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/
samorzad/rada_miasta/radni/jaro-
slaw-grodzki.html

3. KO; wyższe; 1974; Nr 5, osiedla: 
Antoniuk, Wysoki Stoczek, Dzie-
sięciny I, Dziesięciny II, Baciecz-
ki, Zawady Wiceprzewodniczący 
Komisji Sportu i Turystyki; e-mail: 
grodzki1974@o2.pl; Nauczyciel-
-trener siatkówki, Szkoła Podsta-
wowa nr 15; Nauczyciel-trener, 
Zespół Szkół Rolniczych; oszczęd-
ności: 130,8 tys. zł; nieruchomości: 
mieszkanie 47,2 m2 (wartość 245 
tys. zł) + dwa miejsca postojowe 
(wartość 30 tys. zł); zarobki: 73,4 
tys. zł (umowa o  pracę) + 20,9 
tys. zł (dieta radnego); samochód: 
BMW (rocznik 2011); kredyty 
~72,6 tys. zł.

4/ Jamróz Katarzyna https://www.
bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/
samorzad/rada_miasta/radni/ka-
tarzyna-jamroz.html

4. KO; wyższe; 1975; Nr 3, osiedla: 
Bojary, Piasta I, Piasta II, Skoru-
py, Mickiewicza, Dojlidy, Dojlidy 
Górne; Przewodnicząca Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji; e-mail: 
jamroz_k@op.pl; Stanowisko d.s. 
sprawozdawczości, monitoringu 
i ewaluacji, Biuro Zarządu Stowa-
rzyszenia Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego; oszczędności: 
189,5 tys. zł + 350 EUR + 3,04 
USD + 50 GBP; nieruchomości: 
dom 137,4 m2 na działce 198 m2 
(wartość 550 tys. zł) + mieszkanie 
45,2 m2 (wartość 220 tys. zł); za-
robki: 51,1 tys. zł (umowa o pracę) 
+ 7150 zł (umowa najmuj); samo-
chód: KIA (rocznik 2010) + Hon-

da (rocznik 2012); kredyty ~60 
tys. zł.

5/ Juchimowicz  Ksenia https://
www.bialystok.pl/pl/dla_miesz-
kancow/samorzad/rada_miasta/
radni/ksenia-juchimowicz.html

5. KO; wyższe; 1992; Nr 4, osiedla: 
Zielone Wzgórza, Starosielce, 
Słoneczny Stok, Leśna Dolina, 
Młodych; Wiceprzewodniczą-
ca Komisji Kultury i  Promocji 
Miasta; e-mail: ksenia.juchimo-
wicz@gmail.com; Bezrobotna; 
oszczędności: 22,2 tys. zł (z  mę-
żem); zarobki: 3989,60 zł (stypen-
dium w  trakcie stażu); samochód: 
Honda (rocznik 2006).

6/ Kalinowski  Tomasz https://
www.bialystok.pl/pl/dla_miesz-
kancow/samorzad/rada_miasta/
radni/tomasz-kalinowski.html

6. KO; wyższe; 1983; Nr 1, osiedla: 
Przydworcowe, Piaski, Bema, 
Kawaleryjskie, Nowe Miasto; 
Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych, Rodziny i  Zdro-
wia; tel. 781 448 781, e-mail: 
wov@wp.pl; Nauczyciel, Zespół 
Szkół Technicznych i  Ogólno-
kształcących; Nauczyciel, infor-
matyk, specjalista BHP, ZSN św. 
św. Cyryla i  Metodego; inspektor 
BHP, VI Liceum Ogólnokształcące; 
oszczędności: 5850 zł + 28,66 EUR; 
nieruchomości: mieszkanie 74 m2 
(wartość 300 tys. zł); działalność 
gospodarcza: 37,2 tys. zł (dochód); 
zarobki: 75,6 tys. zł (umowy o pra-
cę) +~3 tys. zł. (umowy o  dzieło 
i zlecenie); kredyty: ~177 tys. zł.

7/ Kisielewska-Martyniuk Kata-
rzyna https://www.bialystok.pl/
pl/dla_mieszkancow/samorzad/
rada_miasta/radni/katarzyna-
-kisielewska-martyniuk.html

7. KO; wyższe; 1968; Nr 5, osie-
dla: Antoniuk, Wysoki Stoczek, 
Dziesięciny I, Dziesięciny II, 
Bacieczki, Zawady; Wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta; e-ma-
il: mirkat@interia.pl; Nauczy-
ciel, Szkoła Podstawowa nr 9; 
oszczędności: 188,4 tys. zł + 150 

USD; nieruchomości: domek let-
niskowy w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym 25 m2 (wart. 20 tys. 
zł); zarobki: 95,6 tys. zł (umowa 
o pracę) + 8,2 tys. zł (umowy zle-
cenie) + ~5 tys. zł (odszkodowa-
nie); samochód: Londyńska Tak-
sówka (rocznik 2009) + Suzuki 
(rocznik 2011).

8/ Masztalerz Karol  Konrad 
https://www.bialystok.pl/pl/
dla_mieszkancow/samorzad/
rada_miasta/radni/karol-kon-
rad-masztalerz.html

8. KO; wyższe; 1975; Nr 4, osie-
dla: Zielone Wzgórza, Sta-
rosielce, Słoneczny Stok, 
Leśna Dolina, Młodych;  
Przewodniczący Komisji Kultury 
i Promocji Miasta; tel. 508 39 66 
88,   e-mail: maszta1020@wp.pl; 
Organista, Bazylika Wniebowzię-
cia NMP; oszczędności: 600 zł; 
zarobki: 23,1 tys. zł (wynagrodze-
nie organisty) + 17,8 tys. zł (dieta 
radnego).

9/ Misiuk Joanna https://www.bia-
lystok.pl/pl/dla_mieszkancow/
samorzad/rada_miasta/radni/
joanna-misiuk.html

9. KO; 1980; Nr 5, osiedla: Anto-
niuk, Wysoki Stoczek, Dziesię-
ciny I, Dziesięciny II, Baciecz-
ki, Zawady; Przewodnicząca 
Komisji Edukacji i  Wychowa-
nia; e-mail:  joanna.misiuk@
gmail.com; Właściciel, Planeta 
Inspiracji; oszczędności: 153 
tys. zł; nieruchomości: cztery 
działki (łączna wartość 200 tys. 
zł); zarobki: 83 tys. zł (umowa 
o  pracę) + 40,2 tys. zł (umowy 
zlecenie) + 5 tys. zł (sprzedaż 
nieruchomości).

10/ Nikiciuk  Stefan https://www.
bialystok.pl/pl/dla_mieszkan-
cow/samorzad/rada_miasta/
radni/stefan-nikiciuk.html

10. KO; wyższe; 1944; Nr 3, osiedla: 
Bojary, Piasta I, Piasta II, Skoru-
py, Mickiewicza, Dojlidy, Dojli-
dy Górne; Wiceprzewodniczący 

cd. na str. 10.
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Rady Miasta; tel. 889 116  373; 
Zapis funkcjonariusza SB: Teczka 
personalna. Tajny współpracownik 
ps. „Andrzej”, dot. Nikiciuk Stefan, 
imię ojca: Mikołaj, ur. 16-08-1944 r. 
http://inwentarz.ipn.gov.pl/show-
Details?id=695845; Oszczędności: 
60,4 tys. zł + 37,3 tys. zł + 3998,08 
EUR; nieruchomości: dom 95 m2 
z działką o pow. 982 m2 (wartość 
100 tys. zł) + gospodarstwo 1,88 
ha (wartość 20 tys. zł) + dom 
mieszkalny 150 m2 z działką 841 
m2; zarobki: 17,8 tys. zł (dieta 
radnego) + 28,4 tys. zł (emery-
tura); samochód: Skoda (rocznik 
2012) + Skoda (rocznik 2013).

11/ Perkowski  Andrzej https://
www.bialystok.pl/pl/dla_miesz-
kancow/samorzad/rada_miasta/
radni/andrzej-perkowski.html

11. KO; średnie; 1965; Nr 5, osie-
dla: Antoniuk, Wysoki Stoczek, 
Dziesięciny I, Dziesięciny II, 
Bacieczki, Zawady; Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej; 
e-mail: mily-a@gazeta.pl; Wła-
sna działalność gospodarcza; 
oszczędności: 162 tys. zł; nieru-
chomości: dom 436 m2 (wartość 
1,56 mln zł) + stajnia (wartość 
300 tys. zł) + mieszkanie 38 m2 
(wartość 240 tys. zł) + rolne go-
spodarstwo ekologiczne 1,91 ha 
(wartość 220 tys. zł) + 13 dzia-
łek innych (łączna wartość 2,66 
mln zł); dochód z  działalności 
177,1 tys. zł; samochód: Merce-
des (rocznik 2006) + Mercedes 
(rocznik 2008) + Lexus (rocz-
nik 2007) + Fiat (rocznik 2013); 
motor Kawasaki (rocznik 2006) 
+ kosiarka Stiga (wartość 16 tys. 
zł) + urządzenie do szpachlowa-
nia (wartość 18 tys. zł); kredyty 
800 tys. zł.

12/ Prokorym  Łukasz https://
w w w. b i a l y s t o k . p l / p l / d l a _
mieszkancow/samorzad/rada_
miasta/radni/lukasz-proko-
rym.html

12. KO; wyższe; 1985; Nr 3, osiedla: 
Bojary, Piasta I, Piasta II, Skoru-

py, Mickiewicza, Dojlidy, Dojli-
dy Górne; Przewodniczący Rady 
Miasta; Biuro Rady Miasta, tel. 
85 869 6138, e-mail: przewod-
niczacy.rady@um.bialystok.pl; 
Oszczędności: 31 tys. zł; nieru-
chomości: mieszkanie 48,9 m2 
(wartość 200 tys. zł) + lokal 78,3 
m2 (wartość 300 tys. zł) + garaż; 
zarobki: 16,5 tys. zł (rady nadzor-
cze WOSiR Szelment i Exchord) 
+ 9,8 tys. zł (umowa zlecenie) + 
674 zł (umowa zlecenie Platforma 
Obywatelska) + 5,5 tys. zł (zwrot 
z  MetLife); samochód: Honda 
(rocznik 2016) + Nissan (rocznik 
2017); kredyty ~110 tys. zł.

13/ Tyszkiewicz Marek  Stanisław 
https://www.bialystok.pl/pl/
dla_mieszkancow/samorzad/
rada_miasta/radni/marek- sta-
nislaw-tyszkiewicz.html

13. KO; wyższe;1967; Nr 2, osiedla: 
Centrum, Sienkiewicza, Biało-
stoczek, Jaroszówka, Wygoda; 
Wiceprzewodniczący Komisji 
Edukacji i Wychowania; e-ma-
il:  mtyszkiewicz.radny@gma-
il.com; Nieruchomość: dom 
o  pow.100 m2 z  działką 1200 
m2 wart. 350.000 zł, współwła-
sność; mieszkanie o pow. 56m2 
wartości 150.000 zł, współ-
własność; zarobki 57.511,82 
z  tyt. zatrudnienia w  Teatrze 
im A. Węgierki w  Białymsto-
ku. 1.856,26 – umowa o  dzie-
ło; 2.264,24 – prawa autorskie; 
renta na niepełnoletnią córkę 
– 18.437,20; kredyty 30.000 
zł; <źródło: oświat. majątkowe 
radnego z 26.04.2019>.

Drogi Czytelniku 
— Radni czekają na pytania

ZA: 13; PRZECIW: 12; WSTRZY-
MUJE SIĘ: 0; BRAK GŁOSU: 0; 
NIEOBECNI: 2 – Chudzik Jowita, 
Moskwa Marcin

14/ Chudzik Jowita https://www.
bialystok.pl/pl/dla_mieszkan-
cow/samorzad/rada_miasta/
radni/jowita-chudzik.html;

14. KO; wyższe; 1988; Nr 2, osiedla: 
Centrum, Sienkiewicza, Biało-
stoczek, Jaroszówka, Wygoda; 
Przewodnicząca Komisji Spor-
tu i  Turystyki; e-mail: jowita.
chudzik@gmail.com; Dyrektor, 
biuro zarządu regionu podla-
skiego Platformy Obywatelskiej; 
oszczędności: 1164 zł; nieru-
chomości: dom 76 m2 + bud. 
gosp. na działce 345 m2 (wartość 
132 tys. zł) + mieszkanie 45 m2 
(wartość ~153 tys. zł); zarobki: 
45,3 tys. zł (biuro PO) + 5930 zł 
(umowa zlecenie); kredyty ~70 
tys. zł.

15/ Moskwa Marcin https://www.
bialystok.pl/pl/dla_mieszkan-
cow/samorzad/rada_miasta/
radni/marcin-moskwa.html

15. KO; wyższe; 1974; Nr 2, osiedla: 
Centrum, Sienkiewicza, Biało-
stoczek, Jaroszówka, Wygoda; 
Przewodniczący Komisji Bu-
dżetu i Finansów; e-mail: info@
marcinmoskwa.pl; Kierow-
nik działu eksploatacji taboru, 
KPKM Białystok; oszczędności: 
550 zł + 100 USD + 70 EU+ 
polisa inwestycyjna (wartość 
~12,4 tys. zł); nieruchomości: 
dom 160 m2 (wartość 730 tys. 
zł) + mieszkanie 72 m2 (wartość 
370 tys. zł) + mieszkanie 36 m2 
(wartość 150 tys. zł); zarobki: 
121,6 tys. zł (umowa o  pracę) 
+ 27,7 tys. zł (umowy cywil-
noprawne) + 17 tys. zł (z  tytu-
łu najmu) + 12,4 tys. zł (500+ 
oraz 300+) + 65 tys. zł (sprzedaż 
nieruchomości) + 1500 zł (od-
szkodowanie) + 20 zł (nagroda 
w promocji PKO BP); sam.: Hy-
undai (rocznik 2006); kredyty 
~225 tys. zł.

PRZECIW (12): Biały Alicja, 
Chańko Jacek Krzysztof, Dębow-
ski Henryk, Grzyb Rafał Sebastian, 
Jankowski Piotr, Klimaszewski Zbi-
gniew Tomasz, Myszkowski Paweł, 
Putra Sebastian Jakub, Rzeszewska 
Agnieszka Małgorzata, Sawicki Ma-
teusz, Siemieniuk Katarzyna, Ziele-
niecki Konrad.
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WOJEWODA PODLASKI  Białystok, 25 listopada 2019 r.
Bohdan Paszkowski
NK -II.4131.144.2019.BG
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

stwierdzam nieważność
uchwały Nr XV/243/19Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
położonej w Białymstoku na osiedlach: nr – Piasta I i nr 13 – Skorupy (…)

Drodzy Mieszkańcy Białegostoku
– to im podziękujcie (jak ich spotkacie, lub telefonicznie) za gigantyczne 
podwyżki. Przekażcie też dalej, aby wszyscy wiedzieli jak wygląda Święty 

Mikołaj w wykonaniu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta.

Klub Radnych PiS – Białystok
Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do kontaktu i  współpracy, działamy dla dobra Białegostoku. Radni 

z Klubu Prawa i Sprawiedliwości są do Państwa dyspozycji. W każdy wtorek pełnimy dyżury w Urzędzie Miejskim 
w godz.17.00 -18.00.

Przepraszamy Radnych PIS, że pozwoliliśmy sobie (w dobrej wierze) umieścić Państwa materiał na naszych stronach. 
Redakcja.
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Historia według 
Adama Czesława Dobrońskiego 

adobron@tlen.pl 
Aktualizacja: 6 października 2011, 

07:23 Kurier Poranny

„W  ostatnich dniach najwięcej 
telefonów dotyczyło sprawy Pomni-
ka Bohaterów 
Białostocczyzny. 
Dzwonili tylko 
oburzeni, więc 
mam świado-
mość, że jest to ze-
staw ocen rodem 
z  jednej strony. 
Co martwi, roz-
mówcy nie godzą 
się na podanie 
w prasie nazwisk, 
bo jak powiedział 
jeden z nich, teraz 
każdy kto wystąpi 
w  obronie czegoś 
lub kogoś z  PRL, 
staje się komu-
chem i  wrogiem 
demokracji. Powtarzam główne ar-
gumenty „za”.

Pomnik został zbudowany w  1975 
r. na 30. rocznicę zakończenia II woj-

ny światowej („zwycięstwa nad faszy-
zmem niemieckim”). Zgody (kto był 
inspiratorem?) udzieliła ekipa I sekre-
tarza 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 pol-
skim monumen-
tem, bo wcześniej 
chodzono tylko 
na Planty pod 
pomnik „wyzwo-
licieli” (wdzięcz-
ności Armii Czer-
wonej). To fakt, 
że byli funkcjona-
riusze UB mieli 
się wciąż dobrze, 
a tzw. utrwalacze 
władzy ludowej 
dostawali meda-
le. Podnieśli jed-
nak głowy i  inni, 
autentyczni kom-

batanci, z wyjątkiem jeszcze żołnie-
rzy obozu narodowego i „wyklętych” 
(członków powojennego podziemia 
niepodległościowego).”

Pomnik Bohaterów Białostocczyzny
Chociaż od jego odkomunizowania upłynęło ponad 8 lat, to sprawa ostatecznej 

formy wciąż nie jest przesądzona. Wynika to z faktu sprawowania władzy w mieście 
przez prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, pochodzącego z Platformy Obywatelskiej. 
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 Białegostoku 
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 się-
ga do dokumentów tylko wali 
z  głowy. A  w  głowie wiadomo 
co. Pomieszanie. Nie skumał, 
że postawiono ten pomnik Mo-
skwie i  „utrwalaczom władzy 
ludowej”? Czyli tym samym, co 
pomnik na Plantach? Tak, tylko 
w innym wystroju.

Panie Dobroński, czas naj-
wyższy żeby pan się zabrał do 
grzebania w  dokumentach, a  nie 
ściemniał ludziom, co panu pod-
powiadają różne typy i  ogłaszał 
to, jako prawdę naukową. No, tw. 
pseudonim „Gustaw” tak ma.

Zapis funkcjonariusza SB:
Prowadzenie spr. od 18.II.1974. Nr rej. 

15672. Dobroński Adam s. Czesława. Pseudo-
nim „Gustaw”, tw. Rejestrowany 11.11.1974 
przez Wydz. III.

Zdjęty z  ewidencji 24.04.1985. Nr arch. 
I-6114, IPN Bi 045/2224, 017/10/3, 93/2274/3, 
009/19. Tajne. (…). Zachodzi uzasadniona 
operacyjnie potrzeba zabezpieczenia pobytu 
studentów (…) w  Moskwie (…). Poprzez tw. 
ps. „Gustaw” zebrać opinię (…) w  miejscu 
pracy.

Co z pomnikiem?
W  wypowiedziach oficjalnych 

i w ustach pogrobowców Peerelu funk-
cjonuje on obecnie i  dotąd jako Po-
mnik Bohaterów Ziemi Białostockiej.

A z czym się kojarzy, czyli jaka jest 
wiedza Białostoczan o  intencji w  ja-
kiej został postawiony? Niektórzy, 
dobrodusznie wkładają w nią najróż-
niejsze wydarzenia i  najróżniejszych 
bohaterów, włącznie z  antykomuni-
stycznym, powojennym podziemiem. 
Nieraz więc występują w  obronie 
pomnika, sądząc, że to o czym myślą 
i mówią jest prawdziwe.

Pogrobowcy i  ich zwolennicy 
wiedzą czego bronią. Wiedzą, że po-
mnik był postawiony „... zwłaszcza 
tym, którzy zasłużyli się szczególnie 
w  walce z  okupantem hitlerowskim, 
a  później w  walce o  utrwalenie wła-
dzy ludowej ...” Jednak wobec narasta-
jącej presji na odmianę formy i treści 
pomnika pogrobowcy rozszerzają 
dowolnie intencję włączając do niej 
poległych na różnych frontach, w róż-
nych formacjach, także na zachodzie, 
a nawet AK. Na razie nie włączyli tyl-
ko żołnierzy antykomunistycznego 
powojennego podziemia.

Osoby znające historię, a jednocze-
śnie oceniające jednoznacznie system 
komunistyczny i  zależny od sowiec-
kiej Rosji PRL, mówią wprost: posta-
wiony dla uczczenia utrwalaczy wła-
dzy ludowej, czyt. komunistycznej.

Fot: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.

Fot.: BI. Pierwsza „S” 
Nr 15. Czerwiec 2009

v 
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O intencji w jakiej zbudowano pomnik świadczy doku-
ment – „Wykaz proponowanych miejscowości do uroczy-
stego pobrania ziemi pod Pomnik Bohaterów Białostoc-
czyzny poległych o  Władzę Ludową”. Z  zachowanych 
19 wskazań, 9 to cmentarze żołnierzy Armii Czerwonej. 
Nie mówimy, że poległym nie należy się cześć. Zapew-
ne jednak, ginąc nie mieli pojęcia, że ich dzieło posłuży 
zniewoleniu Polski. Także tego, że po zdobyciu Berlina 
i wracając do domów część z nich przeobrazi się w ban-
dytów i dokona zbrodni ludobójstwa na niewinnych lu-
dziach, w operacji zwanej Obławą Augustowską, a dłużej 
w  pacyfikacji antykomunistycznego powstania będące-
go próbą obrony Niepodległości Polski. Nie da się więc 
obronić włączania Armii Czerwonej do grona bohaterów 
Białostocczyzny.

Znamienne dla samych wskazujących te miejsca było 
samo wskazanie – taka niewolnicza akceptacja poddań-
stwa. Ostateczną intencją pomnika było więc upamięt-
nienie tych, co walczyli o pozbawienie Polski niepodle-

głości i uzależnienie jej od sowieckiej 
Rosji.

Pomnik ten w  III RP, przez dłuż-
szy czas, bo jeszcze w pierwszych la-
tach dwutysięcznych stał jakby na 
poboczu wydarzeń i   dokonujących 
się zmian. Już w kraju zburzono nie-
jeden pomnik, jako komunistyczny 
relikt, w tym także dzieła Jana Bohda-
na Chmielewskiego, autora pomnika 
białostockiego. Tego pomnika nikt 
nie zamierzał burzyć, bo choć był ak-
tem dominacji sowieckiej nad Polską, 
jego forma nie była w  tym względzie 
krzykliwa. Z  tego powodu były wię-
zień stalinowski, Tadeusz Waśniewski 
wyszedł z  inicjatywą dokonania jego 
„odkomunizowania”.

Toczył on długo i  bez skutku bój 
na pisma i  przekonywania o  odmia-
nę wizualną i  ideową pomnika, jed-
nak siła pogrobowców i brak woli po 
stronie urzędów były nie do przebicia. 
Ich zgoda na odmianę ograniczała się 
tylko do umieszczenia tablic na ka-
miennych głazach znajdujących się 
u  podnóża pomnika, co byłoby zna-
kiem trudno dostrzegalnym i zasadni-
czo nie zmieniającym treści pomnika. 
Ostatecznie Tadeusz Waśniewski wraz 
z  Krzysztofem Wasilewskim, ówcze-
snym szefem klubu WIR w  Białym-
stoku i Bernardem Bujwickim, byłym 
internowanym, we wrześniu 2011  r. 
dokonali odmiany bez czyjejkolwiek 
zgody, umieszczając na konarach po-
mnika bijącą w  oczy Dewizę Ojców 

i  Wojska Polskiego: BÓG HONOR OJCZYZNA. A  na 
Orle umieszczono koronę.

Pogrobowcy porównali to działanie do malowania 
swastyk na ścianach i pozyskali jako pożytecznych idio-
tów osoby bąkające o  naruszeniu estetyki dzieła oraz 
praw autorskich. Odtąd wszyscy przeciwnicy dekomuni-
zacji pomnika będą wracać do tych argumentów żądając 
na tej podstawie przywrócenia go do stanu pierwotnego. 
Jednak Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskola-
ski wówczas oparł się naciskom i dewiza pozostała.

W międzyczasie pomnik został poświęcony przez ks. 
kmdr Zbigniewa Rećko, a  w  opinii publicznej pomnik 
zmieniał zwolna swoje imię, stając się pomnikiem sym-
bolem: BÓG HONOR OJCZYZNA.

W 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę dekomunizacyjną, 
w  oparciu o  którą z  przestrzeni publicznej miały znik-
nąć wszelkie symbole komunistyczne. Z racji na intencję 
jego zbudowania, pomnik podlegał ustawie, a w związku 

„Gdyby ktoś się uparł i mówił, że pomnik nazwany Pomnikiem Bo-
haterów Ziemi Białostockiej to pomnik żołnierzom Armii Czerwonej, 
to biorąc pod uwagę tę listę miałby sporo racji”.

cd. na str. 14.
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z  tym pojawiły się liczne głosy, by działać zgodnie z  jej 
literą i pomnik rozebrać. Z czasem, w reakcji na później-
szą, niejednoznaczną postawę władz miasta oraz ujaw-
nioną w  IPN* dokumenty dotyczące przeszłości autora 
pomnika, Jana Bohdana Chmielewskiego, zwolennicy 
tego rozwiązania wzrastają w siłę. Znaczącą przeszkodą 
dla realizacji ich postulatu stały się umieszczone na po-
mniku dekomunizujące napisy.

W roku 2018 powstał Komitet stawiający sobie za cel 
upamiętnienie na pomniku 100-nej Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości. Dawało to dodatkową ochronę 
pomnika. Działania Komitetu spowodowały, że Prezy-

dent T. Truskolaski wystąpił sam z inicjatywą akceptacji 
odmiany pomnika z umieszczoną na nim dewizą: BÓG 
HONOR OJCZYZNA i  co logiczne, spięcie dewizy 
napisem: NIEPODLEGŁOŚĆ. Rada Miasta jednogło-
śnie propozycję Prezydenta zaakceptowała. Realizacja 

cd. ze str. 13.
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uchwały, częściowo w  oparciu o  projekt architekta 
Andrzeja Chwaliboga nastąpiła w przeddzień Roczni-
cy, przed corocznym Marszem Niepodległości. Napis 
NIEPODLEGŁÓŚĆ został umieszczony na wyraźnym 
przekreśleniu pierwotnej idei pomnika. Była to czę-
ściowa realizacja projektu, bo zakładał on zmianę wy-
konania materiałowego także dewizy, ze stali kwaso-
odpornej, na mniej kontrastującą miedzianą. Do tego 
jednak nie doszło, bo Prezydent stanął po stronie for-
muły uzgodnienia zmiany formy pomnika z  wdową 
po autorze projektu, Janie Bohdanie Chmielewskim. 
Ta jednak była jednoznacznie przeciwna wszelkim 
odstępstwom od formy pierwotnej. Z  tych powodów 

„To pismo wskazuje jasno, ze pomnik postawiono „poległym za 
Polskę Ludowa”, a w tym Armii Czerwonej, czyli żołnierzom 
Rosji sowieckiej. Pokazuje też jak była finansowana jego bu-
dowa”.

„Budowę pomnika miały finansować zakłady pracy z woje-
wództwa białostockiego. Jak wynika z tego pisma nie wszyst-
kim było to w smak i partia komunistyczna była zmuszona 
przywoływać opornych do porządku”.
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upamiętnienie zostało wykonane również wbrew wła-
dzom miasta, a  tym bardziej pogrobowców i  ich zwo-
lenników.

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.

Pani Lidia Maria Chmielewska, żona 
śp. prof. Jana Bohdana Chmielewskiego 
https://i1.wp.com/www.niebywalesu-
walki.pl/wp-content/uploads/2015/08/
BChmielewski_0004.jpg) nazwała 
m.in. mnie HIENĄ CMENTARNĄ (cy-
tuję: „Ci ludzie zachowują się jak hieny 
cmentarne. Otworzyły trumnę, wycią-
gnęły trupa, zdarły z niego ubranie i 
same się w nie ubrały.”

Dotyczy artykułu: Tomasz Mikulicz. 
Lidia Chmielewska: To hieny cmentar-
ne odkomunizowały pomnik mojego 
męża.

Niniejszym oświadczam, że pomnik 
męża Pani Lidii Marii Chmielewskiej 
znajdujący się na Cmentarzu Ewange-
licko-Augsburskim w Warszawie przy 

Różnorodność opinii, co do pierwotnej idei pomni-
ka i prowadzonych działań skłoniła nas do sięgnięcia 
do dokumentów historycznych, towarzyszących jego 
powstaniu. Pokazują one ideę powstania pomnika, 
sposób finansowania i  atmosferę towarzyszącą jego 
budowie. Przytaczamy także kopie współczesnych do-
kumentów, jakie towarzyszą zmaganiom o jego odmia-
nę, a  także do nadania pomnikowi ostatecznej formy 
i treści.

ul. Młynarskiej 52 (al. 38, nr 20A) nie zo-
stał ani przeze mnie ani przez inne osoby 
odkomunizowany – w jakim stanie był w 
takim jest nadal.

http://www.polskie-cmentarze.com/
wawamlynarska/iac/pliki/zdjecia/2/
Al38/1,20a,,.JPG

Na cmentarzu chrześcijańskim, stoi 
pomnik… nikt go nie zbeszcześcił i krzy-
ża nie zdjął – BO NIE MA I NIE BYŁO.

Zapis funkcjonariusza SB: Chmielewski 
Jan Bohdan s. Jana, ur. 18.09.1927. Grodno 
ZSRR. – I sekretarz POP PZPR na ASP w 
Warszawie. Zarejestrowany od 28.04.1977r. 
jako Kontakt Operacyjny „BC”, „BOC”. Nr 
ew. 24021. Wykreślony z sieci KO „CH.J”. Ra-
port z dnia 09.10.1980r.

„Wypowiadając się w roku 2018 dla Kuriera Porannego, An-
drzej Kicman stwierdził, że był jednym z inicjatorów budo-
wy pomnika. Miał to uczynić z pobudek patriotycznych, jak 
powiedział „By nie chodzić na Planty pod pomnik żołnierzy 
Armii Czerwonej” (usunięty poza miasto). Tą wypowiedzią 
zaprzecza swojemu pismu z tamtego okresu, bo jakże mógł być 
przeciwny własnej propozycji”.

Nad uchwałą Rady Miejskiej, a właściwie nad sposo-
bem jej wykonania zbierają się chmury, mimo, że jest 
ona bezsprzeczna w swojej treści. Z racji powierzenia jej 
wykonania Prezydentowi, ten, zapewne z powodu partyj-
nych nacisków, lawiruje w stronę odkomunizowania oto-
czenia, a nie samego pomnika. Jest to zbieżne ze stanowi-
skiem wdowy po autorze pomnika, J.B. Chmielewskim.

Na zapytanie Komitetu wystosowane w  marcu 2018 
r. o stanowisko w tej sprawie Prezydent odpowiedzi nie 
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 zwo-
lennikom likwidacji pomnika zgodnie z  ustawą deko-
munizacyjną. Mogłoby to też być przyczyną zawirowań 
w  naszym mieście, bo odmieniony pomnik stał się już 
własnością społeczną. Świadczyła o  tym wielotysięczna 
manifestacja młodzieży zebranej pod pomnikiem (jako 
sprzeciw na marsz „tęczowej zarazy” – gender i LGBT) 
i może stokrotnie skandowane przez nich: BÓG HONOR 
OJCZYZNA.

Odmiana ideowa, a zarazem formy, nie jest jedyną ja-
kiej wymaga ten pomnik. Również fizycznie niezbędna 
jest jego renowacja, bo z  powierzchni kolumn odpada-
ją kawałki betonu odsłaniając zbrojenie. Nie jest to za-
grożeniem dla konstrukcji, ale jeśliby miał on pozostać, 
czas już teraz tym się zająć. Gdy powstaje ten tekst, Mia-
sto ogłosiło przetarg na ekspertyzę dotyczącą renowacji. 
Będzie to pierwszym testem, co do zamiarów Prezydenta 
Białegostoku i jego otoczenia także w kwestii idei. 

Redakcja

Warszawa, 21,12,2019, g. 11:00.
Fot: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.
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Red.: <Źródło IPN>
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 K lu c z  d o  śl e d z t wa  ws .  Z a b ó j st wa  
ks. Stanisława Suchowolca

Załączona przez Redakcję korespondencja może wydawać się chaotycz-
na, ale jest jej tak wiele, że należało wybrać momenty najważniejsze. 

Koszula zamordowanego przez funkcjo-
nariuszy SB kpt. SB Jerzego Szematowi-
cza. Koszula ukryta była do 2017 r.
Fot: BI. Pierwsza „S”  WIR Białystok 
2019©.

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-

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 
uznały, że śmierć Kapitana, jeśli była 
wynikiem zbrodni, to zbrodni pospoli-
tej, a  ta uległa już przedawnieniu. IPN 
nie uznał jej za zbrodnię komunistycz-
ną, która przedawnieniu nie podlega. 
O  uznanie tej śmierci za zbrodnię ko-
munistyczną dochodzą represjonowani 
i  załączona korespondencja dotyczy ich 
działania w tej sprawie. Dochodzą, bo to 

otwierałoby całe śledztwo na nowo i da-
wałoby szansę na ujawnienie prawdy.

v

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Instytutu Pamięci Na-
rodowej. W szczególności Kolegium przyjmuje roczne sprawozdania Prezesa Instytutu z działalności IPN, wyraża 
opinię o przedstawianych przez Prezesa IPN kandydatach na stanowiska kierownicze w Instytucie Pamięci Narodo-
wej, opiniuje i rekomenduje kierunki działalności i programy badawcze IPN, zatwierdza zasady ewidencjonowania, 
przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów. Zajmuje stanowisko 
w sprawach ważnych dla Instytutu Pamięci Narodowej.

v
Może ktoś z czytelników Biuletynu Informacyjnego PIERWSZEJ Solidarności napisze 

do członków Kolegium IPN w tak ważnej sprawie. Czy doczeka się odpowiedzi?
v

Andrzej Nowak <andrzejnowak2007@tlen.pl>, Piotr Franaszek <piotr.franaszek@uj.edu.pl>, Bronisław Wildstein 
<bronislawwildstein@gmail.com>, Sławomir Cenckiewicz <s.cenckiewicz@gmail.com>, ks. Józef Marecki <jozef-

marecki@interia.pl>, Tadeusz Wolsza <mwolsza@wp.pl>, Wojciech Polak <wp@umk.pl>, Jan Draus <
draus-jan@wp.pl>, Krzysztof Wyszkowski <krzysztofwyszkowski@gmail.com>

LIST DO KOLEGIUM IPN

Członkowie 
Kolegium IPN:

od lewej:
prof. Andrzej Nowak, prof. 

Piotr Franaszek, Bronisław 
Wildstein, z-ca przewodniczącego 
dr hab. Sławomir Cenckiewicz, 
z-ca przewodniczącego prof. Józef 
Marecki, z-ca przewodniczącego 
prof. Tadeusz Wolsza, Przewodni-
czacy prof. Wojciech Polak, prof. 
Jan Draus, Krzysztof Wyszkowski 
(jedyna z tego grona represjonowa-
na osoba).Fot.:  Źródło. https://ipn.gov.pl
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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 samobójstwo, 
co utrzymywane jest również obecnie .

Wiemy, że Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (KSZpNP) zaniechała już śledztwa ws. śmier-
ci 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

W orzeczeniu do śledztwa z roku 
1989 prowadzący prokurator Pen-
dras i orzekający o samobójstwie Ka-
pitana w roku 1989 nie wykorzystał 
do niego wszystkich dostępnych do-
wodów, 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.

Załącznik do pisma:
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2. Sekcja zwłok wykazała u Kapi-
tana pięć złamanych żeber. Zarówno 
prokurator Pendras a  za nim Pan 
Prokurator przyjmuje bez zmruże-
nia oka, że człowiek ze złamanymi 
pięcioma żebrami może poruszać się 
dowolnie przez dwa dni, nie sygnali-
zując urazu i bólu bez dodatkowych 
zabiegów. Przyjmują też za normal-
ne, że lekarz dokonujący badania 
kapitana po kolizji samochodowej 
mógł nie stwierdzić tego urazu. Oby-
dwa te założenia obu prokuratorów 
nie mają uzasadnienia. Może to po-
wiedzieć 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 świad-
czących, że były one sporządzane sto-
sownie do założonej hipotezy co do 
śmierci Kapitana, hipotezy o  śmier-
ci samobójczej. Przytoczymy tylko 
jedno z takich absurdalnych uzasad-
nień: Płk. Władysław Żukowski pisze 
w raporcie do MSW, iż Kapitan po-
pełnił samobójstwo, w obawie o ży-
cie żony, która miała być chora na 
serce i mogłaby źle znieść informację 
o  uszkodzeniu samochodu. Wynika 
z tego, że samobójstwo osoby bliskiej 
jest informacją 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 służ-
by specjalne PRL ks. Stanisławem 
Suchowolcem. Zamordowanie Kapi-
tana było zemstą tych służb za jego 
współpracę z Księdzem.

O  współpracy Księdza z  Kapita-
nem zeznał w roku 1989 Jan Sucho-
wierski, nie podając nazwiska Kapi-
tana. Obecnie świadek ten dodał do 
swego zeznania nazwisko kapitana 
i  brzmi ono „Jerzy Szematowicz”. 
Oświadczenie w  tej sprawie Jan Su-
chowierski 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 infor-
macje o zagrożeniach od funkcjona-
riusza SB potwierdza żyjąca rodzina 
Księdza, jego siostra cioteczna Jani-
na 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. 
Interpretowano to tak, jakoby denaci 
przed śmiercią spożywali alkohol. Jed-
nak obecna analiza akt śledztwa i ze-
znania świadków dowodzą, że butelki 
stawiano już po śmierci każdej ofiary. 
Był więc to rodzaj „podpisu” ekipy wy-
konującej na ofiarach wyrok. Ponie-
waż podpis był w we wszystkich trzech 
przypadkach taki sam, to można wnio-
skować, że wyroki wykonywała jedna, 
ta sama ekipa i  czyniła to w  związku 
z  jedną sprawą: Sprawą zabójstwa ks. 
Stanisława Suchowolca.
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 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 Wewnętrz-
nych 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 Ka-
pitana 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 później ks. Stanisławem Suchowolcem.

Sekcja zwłok wykazała u zmarłego Kapitana złamanie 5 żeber, złamany nos oraz liczne otarcia naskórka i posiniaczenia 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 psy-
chicznej, był aktywny i załatwił sprawy związane z kolizją, w tym kwestie naprawy samochodów z ubezpieczenia.

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, 
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.
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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 straciłem 
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. Wynika z niego, że na kilka dni przed śmiercią Ka-
pitan Jerzy Szematowicz ostrzegł Księdza Stanisława Suchowolca o grożącym mu niebezpieczeństwie 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 moż-
liwości 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 obronie 
ks. Stanisława Suchowolca i uważamy go za naszego współtowarzysza walki o Wolną Polskę. Z racji znajomości 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 stwierdzały tylko, że akta sprawy zo-
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Kopia oświadczenia Jana Suchowierskiego.

stały wybrakowane. Ostatnie pismo jest szersze w  treści 
i stwierdza przedawnienie. Ta obstrukcja miała więc swój 
cel i służyła do udzielenia odpowiedzi ostatniej, stwierdza-
jącej przedawnienie, chociaż wiemy, że ta zbrodnia nie ule-
ga 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
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Źródło: Jan Beszta Borowski 
/JBB/. Pół wieku zarazy. 1944 
-2000. Moje zapiski faktów i  re-
fleksji. Wydawnictwo ANTYK 
– Marcin Dybowski. Komorów 
2000. str. 255 – 264.

„...od 13 grudnia 1993r dzięki 
zgodzie śp. Prokuratora Wojewódz-
kiego Lecha Lebensztajna na moją 
prośbę o  przejrzeniu akt śledztwa 
dot. śmierci ks. St. Suchowolca i kpt. 
SB Jerzego Szematowicza /lat 42/, 
przez 3 dni w  Prokuraturze Rej. 
w  Białymstoku przeglądałem i  ro-
biłem notatki /ok. 30 stron/ z  tych 
akt...”, „...26 stycznia /1989/ z rana 
sprzątaczka otwierając po-kój nr 
377 ujrzała denata: leżał na podło-
dze uczepiony żyłką przez szyję do 
klamki /na wys. 30 cm od podłogi/ 
szafy pancernej. Żony nadal nie po-
wiadomiono. Dopiero sama zanie-
pokojona nieobecnością męża i  po 
kilku telefonach, kazano jej przyjść 
do WUSW na ul. Sienkiewicza. Nikt 
nie pokazał jednak ciała. – Mąż po-
pełnił samobójstwo i  to wszystko. 
Przekazano jej worek z  rzeczami 
– buty, garnitur i  beżowa koszula 
zaplamiona krwią. Sekcję zwłok do-
konał ten sam chirurg który swego 
czasu „kroił” księdza Popiełuszkę... 
Zgon Jerzego Sz. /Szematowicza/ na-
stąpił 25 stycznia ok. godz. 16.00.

Denat doznał uszkodzeń twarzy, 
rąk i  klatki piersiowej. Skóra zala-
na krwią, zwłaszcza w okolicy bar-
ku. Na skórze szyi bruzda wisielcza, 
o  przebiegu nietypowym... Złama-
nie żeber II, III, IV, V, VI, po stronie 
pachowej. Denat ma złamany nos. 
Sińce na całym nosie i  na powie-

kach... Śmierć szybka...”, „...zezna-
nie, Ryszard Arasin: ...podszedł do 
mnie nieznany człowiek..., ...powie-
dział, że ksiądz został zamordowa-
ny przez SB. Nazwisk nie wymienił, 
wskazując na uczestników pogrze-
bu, mówił kto z  nich był przełożo-
nym... znam wszystkie szczegóły 
tego morderstwa...”.

„...Ksiądz Stanisław Suchowolec 
zginął w nocy z niedzieli na ponie-
działek 29 stycznia 1989r, wiedząc 
wcześniej od kapitana J. Sz. /Jerzego 
Szematowicza/ o  swoim losie i  kto 
jest informatorem. Wstrząśnięty, 
kilkakrotnie płakał tego późnego 
wieczora, jak zeznają świadkowie 
w  kilka dni po śmierci „powieszo-
nego” kpt. Jerzego Sz. /Szematowi-
cza/...”, „...Jeszcze nie tak dawno, 
przed kilkunastoma dniami był /ks. 
Suchowolec/ u nas w Borowskich na 
zebraniu Rady Rolników „S”. Na-
mawiał i prosił aby działacze wzię-
li pod ochronę mnie /JBB/, gdyż jak 
mówił, są plany likwidacji Beszty”.,

„...Tego ostatniego dnia życia 
ksiądz z  nieodłącznym A.S. /Adam 
Szóstko/ odwiedził mechanika sa-
mochodowego S. / Suchowierski Jan/, 
który zeznał do protokółu: w czasie 
rozmowy ksiądz powiedział: po roz-
mowie z  kapitanem straciłem za-
ufanie do pewnego człowieka z naj-
bliższego otoczenia i  nie wiem czy 
przeżyję. Wtedy w  tym momencie 
do pokoju wszedł A.Sz. /Adam Szóst-
ko/ Ksiądz urwał rozmowę i  już do 
niej nie powrócił. Nie zrozumiałem 
kto miał nie przeżyć: ksiądz, czy ka-
pitan. Nie żyją obaj...., … I od wielu 
lat cisza. Nad sprawą zaległa jakaś 
zmowa tajemnicy „państwowej”. 

A  przecież kpt. SB Jerzy Szemato-
wicz był bohaterem, narażał życie, 
informował księdza o  planach jego 
zamordowania i  o  SB-ckich konfi-
dentach wokół księdza Stanisława 
Suchowolca. Dlaczego został za-
mordowany. Jedyny taki, o ile wiem, 
przypadek w  kraju. Wykonawców 
przerzucono na zachód....”.

„...Przedstawił się, że jest J. /Jawo-
rowski. Jerzy/ mówił, że ksiądz został 
„załatwiony”, że on też brał w  tym 
udział, podał nazwiska, samochody 
– nr rej., że jego wyrolowano, 
bo koledzy dostali paszporty na 
wyjazd i  wizy, że jeden z  nich jest 
w  Świnoujściu i  ucieka za granicę... 
Kartkę z  rozmowy z  J. / Jaworowski 
Jerzy/ dałam Marczukowi, gdzieś 
ją zagubił. J. / Jaworowski Jerzy/ 
wymienił osoby, które brały udział 
w  inwigilowaniu księdza: B.M. – 
kpt. /Bielecki Mikołaj/, A.Ch. – płk /
Aleksander Chodźko/, B.A.B. – kpt. 
/Borowski Adam Bogdan/ używali 
samochodu MOF-1928, oraz Zapo-
rożec BKO-9707 czasem BKO-5527. 
J. /Jaworowski Jerzy/ podał, że on 
został w samochodzie a B. /Bielecki/ 
i B. /Borowski/ poszli z księdzem do 
domu i obezwładnili go gazem – wy-
nika, że J. /Jaworowski Jerzy/ został 
w  samochodzie z  Ch. /Chodźko/, 
nie wiem kto jeszcze, J. /Jaworowski 
Jerzy/ mówił o  5-ciu paszportach. 
Z kartki wynika, że B. /Bielecki Miko-
łaj/ wyjechał do Świnoujścia a jego 
syn pobrał 5 paszportów. Marczuk 
nie wierzył w  te informacje ale ja 
byłam pewna... B. /Borowski/ i  Ch. 
/ Chodźko/ przechodzą na rentę 
i  wszyscy mają zwiać z  kraju. J. /
Jaworowski Jerzy/ był mocno zdener-
wowany...”.

„...Wykaz samochodów, które 
jeździły za Suchowolcem: BTE3305 
– JK. Pasich /kpt. Jan K. Pasich, s. 
Jana. Płk Pasich pełnił obowiązki 
z-cy szefa WUSW ds. MO od 5.04. 
do 20.06.1990. Do 5.04.1990 Ko-
mendantem KWMO/WUSW był płk 
Sylwester Rogalewski s. Bronisława – 
od 1.06.1975r./ ul. W. /Waryńskiego 
23 m. 28/, D.B. /Dodziała Barbara/ 
ul. Mieszka I  /14 m. 107/ – kadry 
WUSW /Wojewódzki Urząd Spraw 

. . .  cd. Klucz do śledztwa…
Redakcja w 2015r otrzymała informację o domniemanym zabójcy 

ks. Suchowolca, ale prokurator w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 
nie był tym zainteresowany! Następnie 19 grudnia 2015r. przeka-
zano pisemnie nazwisko i miejsce zamieszkania domniemanego za-
bójcy do IPN w Warszawie. Pismo zostało przyjęte i potwierdzone. 
Nikt tym się nie zainteresował. Jest to rażące niedbalstwo byłego 
prezesa IPN Łukasza Kamińskiego i prokuratorów.
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Wewnętrznych/, H.B. /Halina Babiń-
ska/ ul. Gołdapska 8. /m. 5/.”, „...
nagrywającym kazania księdza był 
min. insp. SB W. / Włodzimierz/ Wa-
siluk ul. Wasilkowska /.../ z  Wydz. 
IV..., ...nadal zatrudnia się w ochro-
nie banku przy Skłodowskiej...”.

„...Był śledzony przez czarną woł-
gę BKB785, osoby z SB rozpracowu-
jące księdza: M. Czyż /Marek Czyż 
– ppor., Wydz. IV/, Opaliński /Pa-
weł Opaliński – kpt., Wydz. Śledczy, 
zwolniony 23.03.1990/, L. Kuźma /
Lew Kuźma – por., Wydz. III/, Saw-
czuk /Jan Sawczuk, s. Michała – mjr, 
z-ca naczelnika Wydz. Paszportów, 
zw. 31.07.1990/, Demianiuk /Alek-
sander Demianiuk – por., Wydz. III/, 
Krzywosz /Antoni Krzywosz – ppor., 
Wydz. Śledczy/, Pogorzelski /Miro-
sław Pogorzelski – ppor., Wydz. III/, 
Krupisz /.../”.

„...Próbowałem... otrzymać do-
stęp do tomu VIII akt – tajnego. 
Niestety decyzja o  tym była w  ge-
stii (jeszcze wówczas) V-ce min. 
Iwanickiego /Stanisław Iwanicki, 
Minister Sprawiedliwości, 5.07.2001 
– 19.10.2001/. Co wynika z  tych 
– tylko „jawnych” akt, nawet dla 
laika: 1. Że ksiądz spodziewał się 
zamachu a  nawet śmierci i  został 
o  tym ostrzeżony 2. Że został za-
mordowany przez SB-eków, wysła-
nych potem za granicę. 3. Że tzw. 
Instytut Patriotyczno-Chrześcijań-
ski im. Jerzego Popiełuszki został 
zainspirowany, założony i penetro-
wany przez SB.” „...utajnione karty: 
str. 462-469, 472-476, 500-505, 963-
967, 996-1002, 1057-1065”.

„...Kilkakrotnie rozmawiałem 
z  prok. Lebensztajnem o  powodach 
umorzenia – już 2-go śledztwa – 
przecież fakty są oczywiste. – Próbo-
waliśmy przez ambasadę USA po-
szukiwać tych ludzi z SB ale nie dało 
to rezultatu – powiedział prokura-
tor. A prawda jest taka, że zawarty 
w  Magdalence diabelski układ za-
gwarantował zbrodniarzom i  zło-
dziejom z najwyższych sfer nietykal-
ność i  bezpieczeństwo i  pozostawił 
swe piętno zła na cale pokolenia”.

„... /Lista prześladowców księdza 
Suchowolca/. Pismo Milczanow-

skiego /Andrzeja, Minister Spraw 
Wewnętrznych/ o zwolnieniu z obo-
wiązku zachowania tajemnicy pań-
stwowej następujących funkcjona-
riuszy SB z 13.08.92 z wyłączeniem 
osób – tajnych współpracowników 
SB: Piotr Wasilko /inspektor, Wydz. 
IV SB – Zwalczanie kleru, kościoła 
rzymsko-katolickiego, prawosławne-
go i  innych wyznań/, M. Czyż /Ma-
rek, ppor., Wydz. IV SB /, L. Stupak 
/Lech, por., Wydział Śledczy SB, zw. 
20.03.1990/, M. Kuźmiński /Mi-
rosław, ppor., Wydz. IV SB/, Paweł 
Opaliński /kpt. kierownik Wydz. 
Śledczego SB, zw. 23.03.1990/, A. 
Bych /Aleksander, kpt., Wydz. IV 
SB/, W. Wasiluk /Włodzimierz, in-
spektor, Wydz. IV SB/, A. Demia-
niuk /Aleksander, por., Wydz. III SB 
– Zwalczanie opozycji i  związków 
zawodowych/, M. Pogorzelski /Miro-
sław, ppor., Wydz. III SB/, A. Barsz-
czewski /Alfred, kpt., Wydz. IV SB/, 
J. Sawczuk / Jan, mjr, Wydz. Paszpor-
tów SB/, Kuźma /Lew, por., Wydz. III 
SB/, A. Krzywosz /Antoni, ppor., Wy-
dział Śledczy SB/, Owerczuk /Jerzy, 
kpt., Wydz. III SB, zw. 30.04.1990/, 
J. Świerczewski /Jan, s. Bolesła-
wa, mjr, z-ca naczelnika Wydz. III 
SB do 1.11.1989, od 1.11.1989 do 
10.02.1990 z-ca naczelnika Wydziału 
Ochrony Konstytucyjnego Porządku 
Państwa/, J. Paszko /Józef, s. Alfonsa, 
kpt., naczelnik Wydz. „C” SB – Ar-
chiwum, zw. 31.03.1990/, J. Michał-
kiewicz /Jerzy, s. Maksymiliana, płk, 
szef SB, zw. 5.06.1990/, J. Trela /Jan, 
s. Andrzeja, płk, naczelnik Wydz. „T” 
SB – Techniczny, zw. 31.3.1990/.

Pismo /Jana Stefana Widackiego, 
Wiceminister Spraw Wewnętrznych/ 
z MSW z 27.01.92 zwalniające z ta-
jemnicy państwowej z wyłączeniem 
TW SB: Z. Zielonka /Zbigniew, 
s. Konrada, ppłk, naczelnik Wydz. 
IV SB do 1.11.1989. Od 1.11.1989 
do 31.07.1990 naczelnik Wydziału 
Studiów i  Analiz/, E. Ptaszyński /
Eugeniusz, s. Antoniego, kpt., z-ca 
naczelnika Wydz. IV SB do 1988r. 
Mjr, naczelnik Wydziału Polityczno-
-Wychowawczego, 1989/, A. Kiryluk 
/Aleksander, kpt. Wydz. IV SB/, M. 
Dolecki /Marian, kpt., Wydz. IV SB/, 

J. Łukomski /Janusz, kpt., Wydz. IV 
SB/, J. Połoszczuk /Jan, kpt., Wydz. 
IV SB, zw. 31.05.1990/, W. Żukow-
ski /Władysław, s. Aleksandra, ppłk, 
naczelnik Wydz. III SB do 1.11.1989. 
Od 1.11.1989 do 31.03.1990 naczel-
nik Wydziału Ochrony Konstytucyj-
nego Porządku Państwa/, A. Lebie-
dziński /Aleksander, s. Aleksandra, 
płk, naczelnik Wydz. Śledczego SB do 
31.03.1990/, ... /Stanisław Fidziukie-
wicz, s. Antoniego, kpt., z-ca naczel-
nika Wydz. IV SB do 1.11.1989. Od 
1.11.1989 do 31.07. 1990 z-ca naczel-
nika Wydziału Studiów i  Analiz/...
osoby te pełniły kierownicze funk-
cje w  wydz. III i  IV i  Śledczym SB 
...znany był im całokształt spraw 
związanych z  ks. Suchowolcem. 
Podpis: Prof. Widacki. ...”. /JBB/

Red. Informacja o  funkcjonariuszach 
SB została rozszerzona. Dane te zostały 
zapisane jasnym drukiem.

Tekst zamieszczony został w  BI 
„PIERWSZA Solidarność”. WIR Biały-
stok. GRUDZIEŃ 2015. str. 42-43.

v

... 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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Lenistwo, Obstrukcja, Tchórzostwo,
Prokuratorów.

Opieszałość i Rażące Niedbalstwo
„IPN-OKŚZpNP w Gdańsku. Bydgoszcz, dnia 27.02.2018 roku. S 25.2017. ZKD. Dot. Ko 733. 2017. Proku-

ratura Rejonowa Białystok-Północ w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.
Zwracam wniosek z 27.12.2017 r. Pana Bernarda Bujwickiego (plus plik) w celu jego rozpoznania zgodnie ze 

wskazaną wyżej procedurą w piśmie z dnia 30.01.2017r. Jednocześnie stwierdzam, iż po raz kolejny Państwo 
zamiast merytorycznie rozstrzygać wniosek, tym razem przesłali go do Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, a ta Komisja przesłała ponownie do SKŚZpNP w 
Gdańsku Referat Śledczy w Bydgoszczy, zamiast go zwrócić Państwu. Z uwagi na opieszałość w podjęciu 
decyzji z Państwa strony pismo przesyłam do wiadomości Prokuratora Okręgowego w Białymstoku, albo-
wiem ten sam wniosek Pana Bernarda Bujwickiego bezpodstawnie trafił do mnie już po raz trzeci.

Prokurator OKŚZpNP w Gdańsku. Mieczysław Góra.
W załączeniu: – pismo z dn. 27.12.2017 Pana Bernarda Bujwickiego (plus plik). Do wiadomości: Bernard 

Bujwicki (…); – OKŚZpNP w Białymstoku ul. Warsztatowej 1A (IPN), 15-637 Białystok, do spr. Ko72. 2017; – 
Prokurator Okręgowy w Białymstoku, ul. Kilińskiego 15, 15-089 Białystok – do wiadomości.

v
Wszyscy boją się ruszyć sprawę byłego prokuratora – który stwierdził samobójstwo kpt. Szematowicza – z 

przed 30 lat. Jest to dla prokuratorów „gorący kartofel”. „Kruk, krukowi oka nie wykole”. Trzeba przymie-
rzyć się do określenia prokuratorów tak jak określamy obecnie sędziów. KASTA.

Czy silny samorząd to silne państwo ?
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 – likwidacja 
instytucji wojewodów, którzy są ema-
nacją państwa w terenie.

Silny samorząd ma się sprawdzać 
zarówno w sprawie miejskiej zieleni, 
inwestycji, opieki nad dziećmi i  in-
nymi dziedzinami życia. Penetrując 
Białystok nasza Redakcja nie do-
strzegła tylko powiązania silnego sa-
morządu ze służbą zdrowia, bo jest to 
teren nadzwyczaj bagnisty i  PO, jak 
kolejne rządy, też w nim się podtopi-
ło, zaciągając do jelit błota.

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-
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 eskadry 
ochronnej partii Hitlera. SS została 
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 

Skąd się wzięło samo hasło? Jest 
oczywiste, że jest ono wynikiem wy-
borów samorządowych i przewagi PO 

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-

Czy silny samorząd...
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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 

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.

Redakcja
Fot.: x4. BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.

Jedną z  najważnieszych kwestii 
stojących przed komunistyczną 

władzą w Polsce okresu Solidarności 
było zduszenie w  zalążku tworzące-
go się Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego 
Funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej (NSZZ 
FMO). Wraz z  wpro-
wadzeniem stanu wo-
jennego na większości inicjatorach 
tworzenia tej organizacji 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 mili-
cyjny szedł śladami Solidarności 
podważając swoim istnieniem jej za-
pisy. Z tego powodu ludzie tworzący 
go byli traktowani nie tylko jako 
zdrajcy resortu, ale jako „zdrajcy 
ojczyzny”, socjalistycznej ojczyzny. 
Dla takich w  socjaliźmie, w  obozie 
socjalistycznym (tak nazywano kra-
je 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 tworzenia 
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. An-

drzeja Radzickiego, mil-
icjanta z  Białegostoku 
bito po przykuciu do 
kaloryfera. Pobity 
w  internowaniu Ta-

deusz 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 

u

Zmowa milczenia
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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 emery-
tury.

Upominamy się o  nich, nielicz-
nych już i  wiekowych dzielnych lu-
dzi, którzy 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 

FMO, żołnierzy z  okresu Powstania 
Solidarności – o tak niewiele. Spójrz-
cie władający, to oni:
* sierż. Tadeusz BARTCZAK, lat 

73, art. 65-2-7, internowany, po-
bity, od 1986 Szwecja

* chor. Bogusław CZERWIŃSKI, 
lat 73, art. 65-2-7, internowany, 
areszt na podst. fałszywych za-
rzutów

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

* plut. Mirosław KŁYSZKO, lat 64, 
art. 65-2-7, internowany, oskarżo-
ny 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 
Norwegia

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

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 

zmowa milczenia …
Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra MSWiA, KGPolicji, NSZZPolicjantów…

Założyciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (NSZZ FMO) są dziś zapo-
mnianymi ludźmi. Byli najbardziej sekowanymi w okresie komu-
nizmu, bo uznani za zdrajców systemu. Nikt ich nie zauważył w 
latach tworzenia Związku /1981/ i na progu powstania III RP, 
bo mogli tylko psuć dobre samopoczucie rządzącej ekipie z by-
łymi komuchami na czele. Nawet przejęcie władzy przez prawicę 
nie zmieniło ich statusu. Ciągle są zapomniani. To jest coś, jakby 
ZMOWA MILCZENIA kolejnych ekip – od lewa do prawa. 

Już w 1981 redaktor Konrad Kru-
szewski w tygodniku Biuletyn Infor-
macyjny NSZZ Solidarność – Region 
Białystok (NR 43, 24.IX.1981) pisał 
o  działaczach i  działaniach nowego 
Związku milicjantów w  art. „Zmo-
wa milczenia” a  przede wszystkim 

o działaniach resortu MSW przeciw-
ko Związkowcom. Rozpoczęto wtedy 
w  MSW kampanię propagandową, 
że działalność Związkowców jest 
„antysocjalistyczna” , „wywrotowa” 
i  otrzymują pieniądze z  Zachodu. 
Związkowcy odpowiadali, że wal-

czą o  prawa szeregowych funkcjo-
nariuszy MO a  nie przywileje wyż-
szej kadry oficerskiej. Białostoccy 
Związkowcy informowali, że kadra 
co trzy lata otrzymywała talony na 
samochód a  inni wcale. Co rok wy-
żsi oficerowie jadą na wczasy a  sze-
regowi funkcjonariusze ani razu nie 
korzystali z  tej formy wypoczyn-
ku. Związkowcy wyjaśniali społe-
czeństwu mechanizmy działania 
MO – do jakich celów była użyta 
i  wskazywali imiennie kto ponosi 
za to odpowiedzialność. Z  danych 
statystycznych wynikało, że „około 
15 procent funkcjonariuszu to ludzie 
z „marginesu społecznego”. To nic (…
ZOMO), że były to męty społeczne, 
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ważne, że ślepo posłuszni zwierzchni-
kom.(…). Po otrzymaniu mundurów, 
uzbrojeni w pałki idą pełnić odpowie-
dzialną przecież służbę … jedyną ich 
„zaletą” jest umiejętność „pałkowa-
nia”. Z  wypowiedzi rzecznika pra-
sowego KWMO (5.11.81) wynikało, 
że takiego Związku nie ma, „zarzu-
cając Zarządowi Regionu Białystok 
„S” ingerencję w  wewnętrzne sprawy 
MO i  SB”. Redaktor naczelny Biu-
letynu Informacyjnego NSZZ Soli-
darność Region Białystok Krzysz-

pracownicy Służby Bezpieczeństwa”. 
W resorcie MSW zauważono, że nie 
będzie można użyć milicji do pro-
wokacji politycznych – do tłumie-
nia słusznych praw pracowniczych 
w  społeczeństwie i  …Związkowców 
zaczęto zwalniać. Związku Zawodo-
wego milicjantów w sądzie nie zare-
jestrowano… i nadszedł pamiętny 13 
grudzień 1981rok. Kruszewskiego za 
ten artykuł (w  którym wypowiadali 
się sierż. Krzysztof Florczykowski 
i  sierż. Andrzej Radzicki) interno-
wano! Zwolniono 5 kwietnia 1982. 
Krzysztof Burek ukrywał się do 17 
stycznia 1983, aresztowany. Później 
był „okrągły stół” – układ w  Mag-
dalence, który zbrodniarzom i  zło-
dziejom, sekretarzom partii (PZPR), 
funkcjonariuszom kadry oficerskiej 
MO i  SB z  MSW, przedstawicielom 
władz państwowym m.in. sądownic-
twa i prokuratury, ludziom z najwyż-
szych sfer i współpracownikom służb 
bezpieczeństwa (m.in. KO, TW…) – 

ten układ – zagwarantował niety-
kalność i  bezpieczeństwo. Przyszło 
m.in. pokolenie młodych – „resorto-
we dzieci” wychowane w rodzinach 
komunistów i zajęło miejsca swoich 
mentorów, swoich rodziców ze sta-
rego systemu. I  tak jest w  każdym 
urzędzie, w  każdym ministerstwie, 
we wszystkich służbach od a do z.

Po plecach tych dawnych Związ-
kowców, setki, tysiące tych „młodych 
osób” zajęło stanowiska w  Rządzie, 
w  MSWiA, w  Policji w  sądownic-
twie. „Resortowe dzieci” pamiętają 
co mówili rodzice, krewni. To wła-
śnie przez takich jak ci Związkowcy 
– nie jest tak, jak było. I  pamiętają, 
– w  łyżce wody by utopili – chociaż 
minęło 30 lat. Pamiętają, i  słusz-
ne wnioski Związkowców z  prośbą 
o  pomoc pisane do ich szefów są 

Na bazie Związku Zawodowego FMO powstał NSZZ FMO, 
a  w  1990 roku powstał Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy Policjantów. To jest największa, wybitna, 
niepowtarzalna zasługa każdego z członków ZZ FMO na rzecz prze-
mian demokratycznych w Polsce. Ci sami Związkowcy wysunęli rów-
nież żądanie o  zmianę nazwy tej formacji na „POLICJA”, do czego 
w efekcie doszło. Żądali rozdzielenia MO od SB. Tego chcieli Związ-
kowcy i tak się stało.
23.09.2019. Solidaryzując się z  Kolegami, w  geście protestu przeciw-
ko lekceważeniu działaczy i  wydawanych negatywnych opinii Władz 
o członkach ZZ FMO, Prezes Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i Ich 
Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność” mł. insp. w st. spocz. Julian 
Sekuła zwrócił Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie odznaczenia: Krzyż 
Oficerski OOP oraz Krzyż Wolności i Solidarności.

Zmowa milczenia. Prezydent RP

Biuro gab. 22 695 12 04, 22 695 29 86. Biuro szefa kancelarii 22 695 21 42. Kanc. 22 695 
29 00 <listy@prezydent.pl>. 22 695 12 14 <witryna.obywatelska@prezydent.pl>.

Kancelaria. 22 694 60 00. Sekret. 22 694 
75 70. Depart. Spr. Obywatel. 22 694 75 

75 <kontakt@kprm.gov.pl>.

Zmowa milczenia. Premier RM

tof Burek (Rzecznik prasowy ZR) 
w odpowiedzi m.in. napisał: …(…). 
Istnienie OKZ ZZ FMO jest realnym 
faktem…(…). Inicjatywa powstania 
ZZ FMO narodziła się w  szeregach 
MO. NSZZ „S” nie jest inspiratorem 
powstania Związku Zawodowego 
FMO. (…) Solidarność „będzie za-
wsze występowała w  obronie osób 
represjonowanych i  podejmie wszel-
kie statutowe działania, aż do strajku 
włącznie. Zdziwienie budzi fakt, że 
działalnością ZR „S” popierającą ZZ 
FMO poczuli się dotknięci również 

Zmowa milczenia. Minister MSWiA

Sekret. 22 601 40 41, 22 601 71 13, 22 
601 55 33. 22 601 17 85 <biuroministra@

mswia.gov.pl>

załatwiane odmownie. Odpowiedzi 
są podobne (dyr. Biura Prezesa RM 
Monika Roguska, – jej odpowiedź 
obraża Związkowców. …„osoby 
mogą wystąpić o odszkodowanie (…) 
na drogę sądową (…)… uprawnieni 
są do comiesięcznych świadczeń pie-
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niężnych (…)… ubiegać się o  przy-
znanie pomocy pieniężnej ze środ-
ków budżetowych…). Związkowcy 
nie chcą żebrać, oni chcą zaliczenia 
okresu bez pracy (zostali zwolnieni 
ze służby) do wysługi lat – jak innym 
z Solidarności.

Związkowcy milicyjni: Julian 
Sekuła – Prezes SFMO „Godność”, 
Krzysztof Urbańczyk – z-ca Prezesa, 
śp. Andrzej Proba – z-ca Prezesa, 
Bernard Marsiske – Przewodniczący 
Komisji Interwencji i inni członkowie 
Stowarzyszenia wymienieni w artykule 
wysłali w  latach 2012-2019 dziesiątki 
pism z powiadomieniem do:

Prezydent RP: Bronisław Komo-
rowski, Andrzej Duda; Kancelaria 
Prezydenta RP – Małgorzata Na-
umann, Irena Lipowicz, Grażyna 
Wereszczyńska, Jan Lityński, An-
drzej Mikołaj Dera… Premier RP: 
Donald Tusk, Ewa Kopacz, Beata Szy-
dło, Mateusz Morawiecki; Kancelaria 
Premiera RP – Michał Dworczyk, 
Magdalena Tarczewska-Szymańska, 
Monika Roguska, Patrycja Zasępa, 
Anna Wójcik, Michał Płatek, Kac-
per Halski, Jan Świderski… MSWiA: 
Grzegorz Schetyna, („nie jestem 
władny w sprawie b. związku ZZ 
FMO, odpowiada za to dyr. Zakładu 
Emerytalno-Rętowego MSWiA – 
oni wszyscy blokują”, rozmowa w ga-
binecie Ministra ze Związkowcem.) 

Jacek Cichocki, Teresa Piotrowska, 
Mariusz Błaszczak, Joachim Bru-
dziński, Mariusz Kamiński (bezpo-
średnia rozmowa o  Związkowcach. 
10.11.2019, g. 20.45); z-ca Jarosław 
Zieliński (bezpośrednia dwukrot-
na rozmowa o Związkowcach), z-ca 
Błażej Pobożny, dyr. Depart. Po-
rządku Publicznego Andrzej Spry-
cha (bezpośrednia sześciokrotna 
rozmowa o  Związkowcach). Moni-
ka Zakrzewska… Komenda Głów-
na Policji: gen. Jan Lach, nadinsp. 
Marek Działoszyński… Poseł: w-ce 
Marszałek – Ryszard Terlecki (roz-
mowa o  Związkowcach)… Senator: 
w-ce Marszałek – Jan Wyrowiński, 
Piotr Zientarski, doradca Marszał-
ka – Zbigniew Bujak… Prezes PIS: 
Jarosław Kaczyński (trzykrotna bez-
pośrednia rozmowa o  Związkow-
cach); dyr. Biura Barbara Skrzypek 
(25.–krotna rozmowa telefoniczna 
o Związkowcach)… Rzecznik Praw 
Obywatelskich: Adam Bodnar… 
Przewodnicząc NSZZ „S”: Piotr 
Duda… Przewodniczący NSZZ Po-
licjantów: Rafał Jankowski…

Urzędnicy dostali wytyczne i  po-
sługują się szablonem: pytając – „czy 
Związkowcy legitymują się wybitny-
mi zasługami, w tym na rzecz prze-
mian demokratycznych.” Otrzymują 
od Związkowców odpowiedź: TAK

Żadna, a to żadna grupa Związkowa 
– lata 1981/1989 – nie doznała takich 
represji jak członkowie Związku Za-

wodowego Funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej. Związkowcy przeciw-
stawili się bezpośrednio Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych – resortowi 
w  którym pełnili służbę. Z  tego bu-
dynku wychodziły rozkazy znisz-
czenia tego ruchu Związkowego ZZ 
FMO i  także Związku „Solidarność”, 
bo to zagrażało ich władzy nad pod-
ległymi funkcjonariuszami z  milicji. 
Ich walka nie poszła na marne (patrz 
str. 29):

• por. Julian Sekuła w  stanie wo-
jennym stając przed szeregiem 
ZOMO i wojska, broniąc stoczniow-
ców w  Szczecinie przed przelewem 
krwi, zapobiegł masakrze jaka wy-
darzyła się w  kopalni „Wujek”. Se-
kuła reprezentował członków ZZ 

Zmowa milczenia. Komendant KGP

NSZZ P. 22 60 122 85, 22 60 159 26, 22 60 
142 01; KGP. centr. 22 62 102 51, sekret.  
22 60 148 79, 22 60 141 00, 22 60 120 02

Zmowa milczenia. Parlamentarzyści

Sejm. Sekret. 22 694 22 15. Szef. 22 694 
16 00. Biuro posłów. 22 694 17 72 < li-
sty@sejm.gov.pl>. Biuro Kom. Społ. 
22 694 26 81. Kancelaria sejmu. 22 694 
22 31<cis@sejm.gov.pl>. Senat. Szef 
Kanc. 22 694 94 10. Petycje. 694 95 12. 
<kontakt@senat.gov.pl>. E-mail: <To-
masz.Grodzki@senat.gov.pl>; <Stani-
sław.Karczewski@senat.gov.pl>; <Ga-
briela.Morawska-Stanecka@senat.gov.
pl>; <Bogdan.Borusewicz@senat.gov.
pl>; <Michał.Kaminski@senat.gov.pl>

Zmowa milczenia. Prezes PIS

Redakcja. 22  621 50 35, 22  622 91 55 
<biuro.prezydialne@pis.org.pl>. sekret. 
22 699 71 23, Dyr. Biura Prezydialnego 
22 621 47 01 /10.00-15.00/

FMO podczas protestu głodowego, 
a za nim stała kilkutysięczna załoga 
stoczniowców ze Stoczni Szczeciń-
skiej gotowa na wszystko.
l Zwalnianie ze służby byłych 

Związkowców, internowanie, „ścież-
ki zdrowia”, bicie metalowymi pałka-
mi, wieszanie na haku, bicie przyku-
tego do kaloryfera – doprowadzanie 
do samobójstwa, wyszydzanie, poni-
żanie, szykanowanie rodzin w  tym 
dzieci w szkołach – to są fragmenty 
opisanych represji.
l „Przemiany demokratyczne” 

Związkowców, to wypowiedź Mini-
stra Mariusza Błaszczaka podczas 
posiedzenia Sejmu w  grudniu 2016 
roku o  obniżeniu świadczeń eme-
rytalno-rentowych byłym funkcjo-
nariuszom służb specjalnych PRL, 
który przywołał w  tej sprawie opi-
nię Stowarzyszenia „Godność” „… 
spotkaliśmy się z  opiniami, np. Sto-

zmowa milczenia...



Źródło: Wojciech Wojtkielewicz
(https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/2a/b6/5db6f7242f1f7_p.jpg)

Fot.: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.

Koszula zamordowanego przez funkcjonariuszy SB (w budynku 
WUSW w Białymstoku - pokój nr 377, dn. 25.01.1989r.) kapitana 
SB Jerzego Szematowicza lat 42. Ukryta była przez rodzinę do 2017r. 

Protest przeciwko uchwale 
radnych z PO, str. 8

Zabójstwo kpt. J. Szematowicza, str. 18

Nie mów fałszywego świadectwa, str. 37

od lewej: 1. Krzysztof Urbańczyk –  wiceprezes SFMO 
„Godność”, 2. Andrzej Sprycha - Inspektor Nadzoru 
Wewnętrznego MSWiA, 3.  Monika Kalinowska – Dy-
rektor Departamentu  Współpracy ze Stowarzyszeniami 
i Ewidencji, 4. insp. Sławomir Litwin – Dyrektor Gabi-
netu Komendanta Głównego Policji, 5. nadinsp. Jarosław 
Kaleta - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, 6. 
podinsp. Roman Maciejewski - Naczelnik Ceremoniału 
Komendy Głównej Policji, 7. prof. Jacek Eliasz – syn re-
presjonowanego płk. Władysława – odbiera Krzyż God-
ności, 8. Edmund Lajdorf - działacz PIERWSZEJ „S”, 
członek HONOROWY SFMO GODNOŚĆ, 9. mł. insp. 
w st. spocz. Julian Sekuła – Prezes SFMO „Godność”.

Co z pomnikiem, str. 12

Marsz Równości
str.52

…stop pedofilii

Rosjanie „WYZWALALI” mordując, aby później ZNIEWOLIĆ - 29.04.1945r. 
PZPR (Płatni Zdrajcy Pachołki Moskwy), UB (Urząd Bestialstwa), SB (Służba Bestialstwa)
ZNIEWOLONYCH mordowali, aby później RZĄDZIĆ – od 15.12.1948r. PZPR, UB, SB oni RZĄDZILI,
mordowali i bestialsko bili, aby zabić nasze myśli i czyny o NIEPODLEGŁOŚCI – do 4.06.1989r.

Częstochowa, Jasna Góra. Sala Rycerska. 28.09.2019. „NASZ HONOR DLA GODNOŚCI POLSKI” 

Fot.: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.

Cmentarz w Chodorówce, str. II, III.

Fot.: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.
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PZPR, UB, SB oni RZĄDZILI, mordowali i bestialsko bili, aby

29.04.1945. „Nasi młodzi akowcy także stoczyli 
potyczkę z  żołnierzami sowieckimi, niestety zakończo-
ną tragicznie. 29 kwietnia 1945 r., w  ramach szkolenia 
wojskowego, Wacław Marciszel i  Jan Łazarski w  stodole 
w Domuratach strzelali do tarczy. W tym 
czasie szosą z  Augustowa do Suchowoli 
przejeżdżali Rosjanie. Usłyszeli strzały, 
zatrzymali się i  aresztowali obu adeptów. 
Następnie wzięli ich na solidne przesłu-
chanie. Bezpośredni dowódcy AK w oba-
wie, że młodzi chłopcy nie wytrzymają 
tortur i  zaczną „sypać”, postanowili ich 
odbić. W lesie pod Horodnianką urządzili 
zasadzkę i  zaczęli ostrzeliwać Rosjan. Na 
nieszczęście zaciął się ckm. Rosjanie, do-
świadczeni frontowcy, zaszli od tyłu i ujęli 
cekaemistę Sylwestra Ratkiewicza. Pod-
dali go potwornym męczarniom (przed 
śmiercią wyrwali język, zrywali skórę 
z twarzy). W międzyczasie zastrzelili Wacława Marciszela 
i Jana Łazarskiego. W nierównej dalszej walce zginęli Fran-
ciszek Karczewski, Alfons Gniedziejko i Jan Zdanewicz”.

– Alfons Gniedziejko, syn Kazimierza i  Marianny, 
ur.17.10.1924. 21 lat, Grodzisk; – Wacław Marciszel, syn Sta-

nisława i Marianny. 22 lata, Domuraty; – Jan Łazarski, syn 
Władysława i Marianny. 19 lat, Horodnianka; – Franciszek 
Karczewski, syn Jana i Ludwiki. 35 lat, Domuraty; – Sylwe-
ster Ratkiewicz, syn Kazimierza i Walerii. 18 lat, Horodnian-
ka; – Jan Zdanowicz, syn Adolfa i Józefy. 25 lat, Żakle”.

Tekst pochodzi z  książki Edmunda Gabrela: „Suchowola, 
jej przeszłość i teraźniejszość”, wyd. I, Suchowola 2012; s. 245. 

ALFONS GNIEDZIEJKO – lat 21, ze wsi 
Grodzisk. Urodzony w  Grodzisku. 1924. 
Rodzony brat Marianny Gniedziejko /Po-
piełuszko/. „Śp. Alfons… biegł na zbiórkę, 
został postrzelony, schował się za kamieniem. 
Rosjanin zobaczył rannego i zastrzelił”.

WACŁAW MARCISZEL – lat 22, ze wsi 
Domuraty. Urodzony 1923. „syn Stanisła-
wa. Wacław miał 3 siostry: Janina /mąż Ko-
lado Józef/, Leokadia, Marysia”

JAN ŁAZARSKI – lat 19, ze wsi Ho-
rodnianka. Urodzony 1926. „Brat jego 
to Edward Łazarski por. AK. Złapali po 
wojnie w Horodniance. Ci z UB pobili do 
nieprzytomności – bo był partyzantem. 

Dostał 15 lat. Siedział mniej ? Był też brat: Wacław, Bronek 
– stał na warcie jak Janek Łazarski i Wacław Marciszel strze-
lali do tarczy ”toczka”, Czesław, Adam. Były siostry: Sabi-
na, Irena, Leokadia – ur. 4.02.1932 w Horodniance, chrzest 
Suchowola /Rzepnicka/, Janina, Anna”. Leokadia: miałam 
12-13 lat …pobiegłam na kolonie do Horodnianki do pana 
Markiewicza Władysława /d-ca partyzantów AK/. Żołnie-
rze byli uzbrojeni. Powiado-
miłam o złapaniu Jana i Wa-
cława i wróciłam z powrotem 
do domu”.

Zamordowani 
przez Rosjan

Łączniczka, Pani Leokadia 
siostra Jana Łazarskiego

Pogrzeb zamordowanych AKowców
Fot.: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.

30.  kwietnia  1945r (poniedziałek). 

Miejsce śmierci śp. Jana. „Ła-
zarskiego będącego bez broni, 
Rosjanie z bliskiej odległości 
zastrzelili siedmioma poci-
skami, kule rozerwały ciało 
na wylot”

Fot.: BI. Pierwsza „S”. WIR 
Białystok 2019©. 
Z Białegostoku S 8… (w kierunku Augustowa)… ok. 64 km… 

Przed m. Sztabin stoi  krzyż przydrożny… 

Fot.: BI. Pierwsza „S”. 
WIR Białystok 2019©. 

II
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ZNIEWOLONYCH mordowali, aby później RZĄDZIĆ –  od 15.12.1948r.
zabić nasze myśli i czyny o NIEPODLEGŁOŚCI – do 4.06.1989r.

FRANCISZEK KARCZEWSKI – lat 35, ze wsi Domura-
ty. Urodzony 1910 „Franek szedł do lasu z kolegą Rogalskim ? 
Józefem /co tam w lesie dzieje się/. Rosjanin „Ruki wier” – ręce 
do góry. Franek uciekał, później został zastrzelony. W rozmo-
wie wymieniane są trzy dziewczynki: Irena, Henryka, Lodzia 
i chłopiec Stasio.

Stasio. Stanisław Karczewski /zm. 2008r/ to ojciec pani Mał-
gorzaty, obecnie Dajnowicz /Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków w Białymstoku prof. Małgorzata Dajnowicz”.

SYLWESTER RATKIEWICZ – lat 18, ze wsi Horodnian-
ka. Urodzony 1927. „Siostra Teresa – mąż Jan Szczytko. Syn 
p. Teresy p. Antoni – jest na Śląsku . Zdjęcie, jest w trumnie (za-
kryty bok głowy/uszy). Strzelał do Rosjan, zaciął się karabin – 

żołnierze po-
chwycili jego 
i w nieludzki 
sposób mal-
tretowali /
było słychać 
jego krzyki/. 
o b c i n a l i 
mu uszy, 
nos, przeci-
nali gardło 
i  wyrywali 
język. Zry-
wali skórę 
z twarzy”.

JAN ZDANOWICZ – lat 
25, ze wsi Żakle, chrzest 
Suchowola. Urodzony 1920 
„... miał siostrę Leonardę i 
braci:  Stanisława, Piotra, 
oraz Antoniego i Edwarda 

którzy wyjechali 
do Ameryki”.

Msza św. w Ka-
plicy Cmentarnej 
Zmartwychwsta-
nia Pańskiego 
w  dn. 2.11.2019. 
(wypominki) ks. 
Andrzej …módl-
my się… za duszę 
zamordowanych 
żołnierzy AK 29 

kwietnia 1945 roku: Sylwestra Radkiewicza, Jana Łazarskie-
go, Alfonsa Gniedziejko, Wacława Marciszela, Jana Zdano-
wicza, Franciszka Karczewskiego…

Fot.: BI. Pierwsza „S”. WIR 
Białystok 2019©. 

Ksiądz proboszcz Andrzej Tałałaj z parafii 
p.w. Matki Boskiej Pocieszenia Chodorówka 
Nowa. 
Fot.: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 
2019©. 

Cmentarz w Chodorówce. Mogiły zamordowanych 
żołnierzy Armii Krajowej. Cześć i Chwała ich pamięci.

Otwarcie trumny śp. Sylwestra

Fot.: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.

…komplet strugów /zrobił 
Janek/ profilowanych do wy-
robu podłóg (wystrugany – 
orzeł w koronie, inicjały ŁS, 
1942)

„Śp. Jan mając 16 lat obrabiał 
artystycznie okna, drzwi, 
narożniki domów…”

III
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Podpułkownik piechoty WP. 
Aleksander Rybnik, ps.: „Alek-
sy”, „Chmura”, „Maciej Kro-
pidło”, „Zawoja” vel Antoni 
Kuryłowicz, „Zając”, „Popław-
ski”, „Dziki”, „Dzik”, „Jerzy, 
„Rózga”, „ Maciej Rózga”. ur. 
13 grudnia 1906 w  Starosielcach 
k/Białegostoku, wyrok/rozstrze-
lony 11 września 1946 (środa) 
w  więzieniu w  Białymstoku o  g. 20:20. Od-
znaczony: Krzyż Srebrny Orderu Wojskowe-
go Virtuti Militari (1945), Krzyż Walecznych 
(1943), Srebrny Krzyż Zasługi.

Ppłk Aleksander Rybnik w  oczekiwaniu 
śmierci pisał:

27.07.1946 „…Najdroższa żono, synu. 
Czuję, że ten list do was będzie ostatni. Jutro 
zamelduję się u  Świętego Piotra, najwyższego 
dowódcy Boga i złożę raport przed Nim z ca-
łego swojego życia. Modlę się żeby ten raport 
wyszedł dobrze. Aby Święty Piotr mi bramę 
otworzył i  żeby Przenajświętsza Matuchna 
przyjęła mnie do siebie. Kocham was nad życie i modlę się. 
Synku i Marychna moja, że nie mogę się nad wami opieko-
wać, że nie będzie mi dane być razem z wami (…dalej tekst 
jest nieczytelny… ) Jureczka, a za mnie pomódl się i proś Bo-
zieńki, ażeby mnie do siebie przyjęła, daj na mszę i postaw 
na cmentarzu choć „Krzyżyk koślawy” ażeby po mnie jaka 
pamięć została… Marychno Moja, nie zostawiam wam nic. 
Nie zostawiam wam majątku. Wszystko co robiłem, robiłem 
to dla Polski. 

 „…Postaw mi tam mój Jureczku, synu ukochany Krzyż 
naprzeciwko „Dziemiana Krzyża”. Jak odchodzi droga na 
Krasne Małe od traktu, który idzie do Nadleśnictwa w Prze-
walance albo na „Krzemiennej Górze”. Przy trakcie, tam gdzie 
było moje ulubione miejsce do odpoczynku. Synku, miejsce 
znajdzie je i zobacz. Na Krzyżu napisz „Święty Piotr Ci bramę 
otworzy, i spyta skąd: …z partyzantki jam jest. Znajdziesz tu 
ogród spokoju i …boś jest Polak i walczyłeś fest. A gdy każą 
wystawić pomnik za Ojczyznę Ci zginąć lub nie dostaniesz Ty 
tam w niebie bury, nie na darmo Twój zgon i Twój trud dla 
Ciebie. To będzie mój synu wspomnienie po Twoim nieszczę-
śliwym ojcu, który skończył swe życie niestety, ale w więzieniu. 
Mój Boże, a tak chciałem zginąć w puszczy. Ja może i dlatego 
nie ujawniłem się, że kochałem lasy. A jak ja coś kocham to na 
całe życie. Żegnajcie mi Ojce, nie tylko i rodzeństwo. Wybacz-
cie co zrobił Wam złego. Pa! Marychno i Jureczku synu mój 
kochany. Módlcie się za mnie. Wasz kochający mocno Olek.”

Wręczył listy przed śmiercią spowiednikowi.

Urodził się w rodzinie kolejarskiej w 1906r, syn Micha-
ła i Pauliny. Absolwent gimnazjum Nawrockiego w War-
szawie oraz Szkoły Podchorążych Piechoty w  m. Ostrów 
Mazowiecka w  latach 1927–1930. W  sierpniu 1930 roku 
zostaje w korpusie oficerów piechoty i przydzielony do 78 
pułku piechoty w Baranowiczach. Od listopada 1938 roku 
do marca 1939r. dowódca 4. kompanii strzelców w Batalio-
nie KOP „Wołożyn”. Oficer Wojska Polskiego oraz Korpu-
su Ochrony Pogranicza. Uczestnik kampanii wrześniowej 
1939r jako dowódcą kompanii piechoty KOP. 

Konspiracyjną działalność rozpoczął w  końcu 1939 r. 
w Wilnie, w szeregach Służby Zwycięstwu Polski. Od wio-

sny 1941 r. był z-cą komendanta Garnizonu 
Miasta Wilna (kapitana Zielińskiego). Od 
kwietnia 1941 r. komendantem Garnizonu 
(kpt. Aleksander Rybnik ps. „Aleksy”, „Chmu-
ra”, „Zawoja”, dotychczasowy dowódca Koła 6 
ppleg). 12 kwietnia 1941 r. aresztowany przez 
NKWD. Z  wybuchem wojny niemiecko-so-
wieckiej (czytaj rosyjskiej), 23 czerwca 1941 r. 
został uwolniony (miał być wywieziony na Sy-
berię. Udało mu się uciec 22 czerwca – dzięki 
kolejarzom – z transportu kolejowego, podczas 
bombardowania przez Niemców dworca ko-
lejowego). Przeniósł się na Nowogródczyznę 

(Województwo 
nowogrodzkie 
II RP z  takimi 
miastami jak: 
Baranowicze, 
Nowogródek , 
Lida, Nieśwież, 
Słonim, Szczu-
czyn, Woło-
żyn… Przeby-
wali tam m.in.: 
Józef Piłsudski, 
Stanisław Woj-
c i e c h o w s k i , 
Ignacy Mościc-
ki, Władysław 
R aczk ie wicz , 
Edward Rydz-
-Śmigły, Wła-
dysława Ander-
sa …)

Od kwietnia 
1942 r. komen-
dant Obwodu 
AK „Słonim”. 
W  końcu listo-
pada 1942 r., 

Ponad 30 lat temu (jesień 1987), pomnik 
postawiło dwóch b. v-ce przewodniczących 
NSZZ „Solidarność” z prezydium Zarzą-
du Regionu Białystok, Bernard Bujwicki i 
Jerzy Rybnik (syn pułkownika). Krzyż zo-
stał pochylony, bo spadła na ramię krzyża 
sosna, spiłowana w 1989r. przez pilarzy i 
przekrzywiła go. I rzeczywiście ten Krzyż 
jest koślawy, taki jak Ojciec Jurka sobie w 
godzinach śmierci życzył.

…fragment listu

Żołnierz niezłomny
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Białystok, grudzień 2019
PIERWSZA SOLIDARNOŚĆZNIEWOLIĆ - 29.04.1945r. PZPR (Płatni Zdrajcy

ZNIEWOLONYCH mordowali, aby później RZĄDZIĆ –  od 15.12.1948r.
zabić nasze myśli i czyny o NIEPODLEGŁOŚCI – do 4.06.1989r.

Od października 1945 r. w szeregach Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość” jako zastępcą Prezesa Okręgu Biały-
stok WiN, (por. Rećko Zbigniew, „13”, „Trzynastka”) a także 
był inspektorem suwalsko-augustowskiego i  białostocko-
-sokólskiego. Zatrzymany 19 kwietnia 1946 r. w  Puszczy 
Knyszyńskiej we wsi Rybaki przez oddział LWP pozorują-
cy grupę podziemia niepodległościowego – Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego. Gdzie dowódcą był Henryk 
Wendrowski (Wędrowski).

Sądzony przez Wojskowy Sąd Rejonowy w trybie doraźnym 
w Białymstoku wraz z 23 żołnierzami WiN. Rozprawa o cha-
rakterze pokazowym odbyła się w dniach 13-18 lipca 1946 r. 
w sali Teatru Miejskiego w Białymstoku (obecnie kino „Ton”). 

Postanowienie o tym. areszt.: Lisewski A. – So (Wydz. ds. 
Doraźnych). Post. o wszcz. śl. Józefowicz Anatol – WUBP, 
kpt Wołodko – WUBP (nacz. Wydz. Śledztwa). Post. o poc. 
do odp. Józefowicz Anatol – WUBP. Akt osk. Józefowicz 
Anatol – WUBP. Zatw. aktu osk. mjr Piątkowski – WUSP 
(szef), Grudziński Witold – WPR Białystok.

Przewodniczący składu sędziowskiego: kpt. Ostapowicz 
Włodzimierz [„Sędzia-Śmierć” wydał ok. 200 wyroków 
śmierci – na białostocczyźnie], Furtak Zbigniew (s), ppor 
Kosmatka Wacław (ł). Oskarżyciel: mjr Maas Adam – NPW 
z Warszawy, por. Grodziński Witold – prok. WPR Białystok.

Ppłk Aleksander Rybnik, wraz z sześcioma podwładny-
mi został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano – roz-
strzelano 6-ciu Żołnierzy Niezłomnych: Aleksandra Ryb-
nika, Leona Burdyna, Witalisa Konikowskiego, Stanisława 
Parafianowicza, Mariana Piekarskiego, Franciszka Sowu-
lewskiego w więzieniu przy ul. Kopernika w Białymstoku. 
Wszyscy mieli postrzelane klatki piersiowe. W  egzekucji 
udział brali: – Prokurator 
ppor. Boliński Ireneusz, – 
D-ca plutonu egzekucyj-
nego: Laskowski Wiktor – 
WUBP, – Lekarz: Mojżesz 
Turek (był kierownikiem 
Wydziału Sanitarnego 
UB), oraz – Ks. mjr Bo-
dziak Władysław.

Miejsce pochówku 
Aleksandra Rybnika do 
chwili obecnej pozostaje 
nieznane.

(Dnia 18 listopada 1979 
r. we Wrocławiu zmarł mgr 
Włodzimierz Ostapowicz (od-
znaczony Krzyżem Oficerskim 
OOP. Pochowany na Cmenta-
rzu Osobowickim, tuż za bra-
mą wjazdową cmentarza, obok 
głównej alei).

Tablica poświęcona Dowódcy śp. Ppłk. 
Aleksandrowi Rybnikowi

po rozbiciu miejscowych struktur konspiracyjnych, zagro-
żony aresztowaniem przedostał się na terenie wojewódz-
twa białostockiego, w  rejon Puszczy Knyszyńskiej, gdzie 
w czerwcu 1943 r. nawiązał współpracę z oddziałem party-
zanckim Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, pełniąc 
funkcję oficera do zleceń. We wrześniu 1943 r. znalazł się 
ponownie w  szeregach AK. 10 grudnia został pełniącym 
obowiązki komendanta Obwodu Białystok-Powiat, któ-
ry wchodził w skład Inspektoratu Białostockiego AK. Od 
października 1944 roku był inspektorem Inspektoratu Bia-
łostockiego AK. 

Uczestnik akcji „Burza” w  szeregach 42. pp AK. 
Kontynuował działalność niepodległościową po wkro-
czeniu Armii Czerwonej (czytaj Rosyjskiej). Wiosną 
1945 r. zorganizował zgrupowanie partyzanckie (krypt. 
„Piotrków”) działające na terenie Puszczy Knyszyńskiej. 
Uczestnik bitwy pod Ogółami – dowodząc zgrupowa-
niem AKO „Piotrków – (obok płynącej „Czarna Rzeczka” 

w  Kolonii Ogóły, 
pow. Białystok) 
stoczonej z  1. pp 
LWP oraz funk-
c j o n a r i u s z a m i 
Urzędu Bezpie-
czeństwa w  lipcu 
’45. (Przeciwko 
180 osobowej 
grupie partyzan-
tów ruszył atak 
ok. 400 osobo-

wej grupy operacyjnej wspartej pododdziałami 1 pułku 
piechoty z 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki! 
Przeciwko partyzantom użyto artylerii i lotnictwa. Uni-
kając okrążenia – osobiście wyprowadził siły zgrupo-
wania z  obławy – , zmuszeni do odwrotu /2 zabitych: 
kpr. „Mściwy”, strz. „Wężyk”/ partyzanci odbili z  rąk 
Ludowego Wojska Polskiego 10 aresztowanych i  wzię-
li do niewoli 9 jeńców. W  LWP zginęli m.in.: z-ca do-
wódcy pułku ds. polityczno-wychowawczych kpt. Eu-
geniusz Oksanicz, ppor. Władysław Bartel oraz kpr. Jan 
Pochwatka. Po 75 latach historia oceniła i ocenia brato-
bójczą śmierć – Żołnierzy Wyklętych przez utrwalaczy 
Władzy Ludowej).

Drogi Czytelniku. IPN „pochował” - z  poprzednich 
lat - bazy dotyczące skazanych i rozstrzelanych Żołnie-
rzy Wyklętych. Brak możliwości odszukania (link). IPN 
fałszuje historię (przykład: p. Paweł Rokicki, BEN IPN 
Warszawa – dotyczy mjr. Zygmunta Szendzielarza-Łu-
paszki), „ukrywa” stare linki, nowych nie podaje.

(Informacje o Panu płk. Aleksandrze Rybniku 
i fragmenty listów otrzymaliśmy od pt. Rodziny Rybnika) 

Z Białegostoku S 8… (w kierun-
ku Augustowa)… 16 km do m. 
Rybniki. 2200m od tablicy RYB-
NIKI (koniec) stoi krzyż-pomnik 
przy drodze. (DK 8 w km/loka-
lizacja-słupek 661+100). Fot.: 
3.12.2019. BI. Pierwsza „S”. 
WIR Białystok 2019©.
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Białystok, grudzień 2019
PIERWSZA SOLIDARNOŚĆ Rosjanie „WYZWALALI” mordując, aby później
Pachołki Moskwy), UB (Urząd Bestialstwa), SB (Służba Bestialstwa) 

PZPR, UB, SB oni RZĄDZILI, mordowali i bestialsko bili, aby

Od 20 maja 1989 r. przez 12 lat odbywał się proces be-
atyfikacyjny, a przez ostatnie kilkadziesiąt lat trwała i trwa 
narodowa modlitwa o  wynagrodzenie świętości i  hero-
iczności wspaniałego rodaka. Katolickie Stowarzyszenie 
Civitas Christiana w  Lublinie, inicjowało msze święte, 
organizowało spotkania i  wykłady, udostępniało wysta-
wy związane z życiem i nauczaniem Prymasa Tysiąclecia. 
Piękną akcją jest przeprowadzanie kształcenia uczestników 
w tzw. „Akademii Kozłowieckiej”, w Muzeum Zamojskich 
w Kozłówce k/ Lubartowa. To 
w tej posiadłości, Aleksandra 
i  Jadwigi Zamojskich, tuż 
przy trasie Lublin– Białystok, 
w latach 1940-41 ukrywał się 
przed Niemcami ks. Stefan 
Wyszyński, pod zmienionym 
nazwiskiem– Okoński. Peł-
niąc posługę duszpasterską 
w  Kozłówce i  okolicy pro-
wadził nauki i  rekolekcje. 
Otaczał opieką ukrywające 
się tam inne osoby, także 
partyzantów, zajmując się 
jednocześnie pracą naukową, 
piśmienniczą i  dydaktyczną. 
Przez 13 miesięcy znosił trudy i znoje, w ciągłej niepew-
ności jutra. Oddając prymasowi hołd, warto odwiedzić to 
miejsce. Tym bardziej, że pałac, park i całe otoczenie robią 
wrażenie i pozostają na długo w pamięci.

ARESZTOWAĆ – ZŁAMAĆ– UPOKORZYĆ.
Dobrze jest więcej wiedzieć by lepiej rozumieć.

Duchowy Ojciec Narodu Polskiego, Stefan Kardynał 
Wyszyński był przez lata prześladowany, nękany, wreszcie 
aresztowany i 25 września 1953 r. uwięziony. Ubeckie pa-
chołki wyprowadzili prymasa z rezydencji przy ul. Miodo-
wej w Warszawie i przez 2 lata wozili kolejno do; Rywałdu, 
Stoczka Warmińskiego i  Prudnika– miejsc odosobnienia 
w  różnych stronach Polski. A  komendanci z  tych miej-
scowości, codziennie słali zwierzchnikom szczegółowe ra-
porty. Tym czasem, prymas, więziony w Stoczku czuje się 
bardzo źle. Protestuje, a  nawet w  maju 1954 r. skarży się 
lekarzom, że jest trzymany bezprawnie w starym, zimnym 
i  wilgotnym domu, pozbawiony wolności i  kontaktu ze 
światem. Dopiero w październiku przewożą Go do Prudni-

NARÓD WYPROSIŁ
Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski, 

odbędzie się 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, na Placu Józefa Piłsudskiego.

ka Śląskiego. Kie-
dy po kolejnym 
roku uwięzienia, 
wyrafinowanymi 
metodami dopro-
wadzają prymasa 
do maksymalne-
go udręczenia, 
postrzegają, iż 
mogą spowodować Jego śmierć, w niewygodnym dla siebie 
miejscu i czasie. Wtedy  reżimowcy ustępują i z Prudnika 
28.10.1955 r. wywożą prymasa potajemnie w  Bieszczady, 
do czynnego klasztoru sióstr nazaretanek w  Komańczy. 
Czas mija a prymas więziony i upokarzany jest nadal, po-
prawiają się tylko warunki zamieszkania. 

Konferencja– Myczkowce
26.10.2019r. po 63 latach od uwolnienia prymasa 

/28.10.1956r./, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christia-
na” Region Lubelsko– Rzeszowski oraz Ośrodek Wypoczyn-
kowo-Rehabilitacyjny „Caritas” w Myczkowcach organizują 
konferencję w  w/w ośrodku pod hasłem: Jasnogórskie Ślu-
by Narodu Polskiego darem Prymasa Tysiąclecia dla Oj-
czyzny”. Z radością przyjmuję zaproszenie, gdyż nie byłem 
w Myczkowcach ani w Komańczy, a  tam będę mógł wiele 
zobaczyć oraz wysłuchać znakomitych prelegentów. (…)

Tematy konferen-
cji, m.in.: „Aktual-
ność Jasnogórskich 
Ślubów Narodu Pol-
skiego”,  „ Kardynał 
Wyszyński ( 1901-
1981) Myśl społecz-
na”, „Teologia Na-
rodu w  nauczaniu 
Stefana kardynała 
Wy s z y ń s k i e g o” ,  
„Działalność apa-
ratu bezpieczeństwa 
wobec księdza Pry-
masa Stefana Wy-
szyńskiego w  czasie 
Jego internowania  
w  Komańczy, w  la-
tach 1955-1956”. 

Kardynał Stefan Wyszyński

...klasztor Nazaretanek w Komańczy.

Wyryte słowa ks. Kardynała
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Białystok, grudzień 2019
PIERWSZA SOLIDARNOŚĆZNIEWOLIĆ - 29.04.1945r. PZPR (Płatni Zdrajcy

ZNIEWOLONYCH mordowali, aby później RZĄDZIĆ –  od 15.12.1948r.
zabić nasze myśli i czyny o NIEPODLEGŁOŚCI – do 4.06.1989r.

Z przedstawionych faktów m.in. dowiadujemy się, w jak 
podstępny i  perfidny sposób inwigilowano Prymasa Ty-
siąclecia. Posuwano się do niecnych sposobów, aby pozy-
skać tajnych współpracowników. Tak np. zwerbowano sio-
strę Bogumiłę, która jako pielęgniarka miała Jemu służyć 
pomocą, a  tymczasem o  kryptonimie TW „Bem” służyła 
reżimowi.  Podobnie było z dentystą leczącym prymasowi 
zęby. Śledzono Go dzień i noc, założono podsłuch, a cały 
klasztor nazaretanek w  Komańczy objęto kryptonimem 
„Wrona”. Bogatą w  ciekawe wystąpienia Konferencję za-
kończył film Pana Bogdana Miszczaka: „Jako w niebie tak 
i w Komańczy” obejrzeliśmy z ciekawością. Polecam. Wie-

czorem, po mszy św. 
i nabożeństwie różań-
cowym odśpiewali-
śmy Apel Jasnogórski.

Komańcza  
– Śladami 
Prymasa 

Tysiąclecia 
27.10.2019 r. przed 

południem, wspina-
my się leśną dróżką 
w  kierunku klasztoru 
nazaretanek. Wzdłuż 
dróżki mijamy ka-
mienne płyty, gdzie 
są wyryte słowa ks. 
prymasa, które zawarł 
w  Jasnogórskich Ślu-

bach Narodu. W kaplicy klasztornej, w której podczas in-
ternowania modlił się kardynał, uczestniczymy we mszy św. 
W homilii ks. prałat Mieczysław Bąk z Leska, w pięknych 
słowach nawiązał do wzorcowej dla nas przyjaźni, jaką da-
rzyli się Czcigodny Sługa kardynał Wyszyński ze Św. Janem 
Pawłem II. Po mszy św. zwiedzamy okolice klasztoru, oraz 
Pokój Pamięci, przygoto-
wany z myślą o wiernych. 

Jest łóżko, biurko na 
którym stoi duży obraz 
Matki Boskiej Często-
chowskiej, maszyna do 
pisania  oraz kałamarz 
z  atramentem i  zwykłym 
piórem. Po przeciwnej 
stronie, w  gablocie wi-
szą dwa ornaty, jest biret, 
piuska i drewniany kostur 
oraz wiele przedmiotów 
i  pamiątek związanych  
z  ojcem, którego siostry 

tak nazywały. Z  tego poko-
ju, po kryjomu wyjechały 
do Częstochowy Jasno-
górskie Śluby Narodu, by 
26.08.1956 roku, w  formie 
Roty dokonać Ich Ślubo-
wania, w  obecności ponad 
miliona rodaków. I  to wła-
śnie tu, tuż obok w  klasz-
tornej kaplicy w Komańczy, 
tego samego dnia 10 minut 
wcześniej, w  łączności z  Ja-
sną Górą, w obecności  Pani 
Marii Okońskiej, więziony 
Patron Nowego Ładu Spo-

łecznego Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski złożył 
Śluby Jasnogórskie.

W trakcie własnych roz-
ważań przypomniały mi 
się chwile z  16-17 maja 
1981 roku. Wtedy to, pod-
czas obrad II tury I  Zjaz-
du NSZZ „S” Regionu 
Środkowo-wschodniego 
w  Świdniku, Wspomnie-
nie: W maju 1981 porażały 
nas napływające wieści, że 
Ojciec Święty Jan Paweł II 
cierpi w  Rzymie, postrze-
lony przez zamachowca, 
a  w  Warszawie śmiertelnie 
chory Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński. Jed-
no, co mogliśmy zrobić, to w  Ich intencji odmówić mo-
dlitwy. Papież wrócił do Watykanu a prymas po tygodniu 
odszedł do Pana. Obecnie, Pierwszy już powiększa grono 
świętych, Drugi wkrótce będzie pośród błogosławionych.

I z tego powinniśmy się radować. 

„ogród Biblijny 
w Myczkowcach”

Pokój Pamięci

Autor tekstu i fotografii (powyżej) – więzień polityczny PRL – wśród uczestników konferencji.

Fot.: Łukasz K.

... ogród Biblijny.
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zelski, Czesław Kiszczak, Józef Czyrek, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Tadeusz Fiszbach, Kazimierz Kik, Marek Król, Aleksander Kwa-
śniewski, Leszek Miller, Tomasz Nałęcz, Eugeniusz Noworyta, Józef 
Oleksy, Stefan Olszowski, Marian Orzechowski, Mieczysław Rakow-

ski,  Zbigniew Siemiątkowski, Flo-
rian Siwicki, Marek Siwiec, Marcin 
Święcicki,  Leopold Unger, Danuta 
Waniek, Sławomir Wiatr, Janusz Ze-
mke, Wiesława Ziółkowska… 

…i  my. Wpis posła Kukiza: 
Lista PZPR-owców i współpracow-
ników SB w  Platformie Obywatel-
skiej… gen. Janusz Bojarski, Michał 
Boni, Marian Czerwiński, Zbigniew 
Ćwiąkalski,  Stanisław Jałowiecki, 
Iwona Śledzińska-Katarasińska, 
Marek Konopka, Leszek Korze-
niowski, Robert Kowalski, Barbara 

Kudrycka, Jan Kuriata, Kazimierz Kutz, Andrzej Rzepliński, Ta-
deusz Nalewajk,  Tomasz Nowak, Andrzej Olechowski, Zbigniew 
Pawłowicz, Zdzisław Skorża, Bożena Sławiak, Marek Staszak, Mi-
ron Sycz, Maria Wągrowska, Karol Węglarzy…(polsatnews.pl). 
…i  my. Romuald Ajchler, 
Wiesław Buż, Marek Dy-
duch, Magdalena Kochan, 
Robert Kwiatkowski, Da-
riusz Rosati, Joanna Seny-
szyn, Jan Szopiński, Tadeusz 
Tomaszewski, Tomasz Zi-
moch, Tadeusz Zwiewka... 
i  wielu posłów, senatorów 
i eurodeputowanych.

Liczba członków i kandy-
datów PZPR w  latach: gru-
dzień 1948r. – ok. 1 mln 460 tys., grudzień 1955r. – ok. 1 mln 344 
tys., grudzień 1959r. – ok. 1 mln 18 tys., grudzień 1970 – ok. 2 mln 
320 tys., sierpień 1980r. – ok. 3 mln 149 tys., grudzień 1981r. – ok. 
2 mln 691 tys., grudzień 1988r. – ok. 2 mln 132 tys.  (obserwator)

A kim był (maj 1980) – przedstawiciel Rady Uczelnianej So-
cjalistycznego Związku Studentów Polskich, Tomasz Grodzki.
http://www.blogmedia24.pl/node/82789 ; https://www.salon24.pl/u/
nolas/1000175,grodzki-to-bardzo-niebezpieczna-postac

Leszek Miller, Mieczysław Rakowski, Aleksander Kwa-
śniewski. …ręce mamy już czyste.
Fot. Damazy Kwiatkowski/PAP. Ostatni zjazd PZPR

KC PZPR

premier PRL
sekretarz KC PZPR

odpowiedzialny za SB

minister
spraw wewnętrznych inne ministerstwa

inne piony MSW pion SB

Rosjanie „WYZWALALI” mordując, aby później ZNIEWOLIĆ - 29.04.1945r. 
PZPR (Płatni Zdrajcy Pachołki Moskwy), UB (Urząd Bestialstwa), SB (Służba Bestialstwa)

ZNIEWOLONYCH mordowali, aby później RZĄDZIĆ – od 15.12.1948r. PZPR, UB, SB oni RZĄDZILI,
mordowali i bestialsko bili, aby zabić nasze myśli i czyny o NIEPODLEGŁOŚCI – do 4.06.1989r.

Partia odpowiedzialna 
za śmierć 

Żołnierzy Wyklętych
Powojenne podziemie niepodległościowe zwalczane było nie tyl-

ko przez siły Urzędów Bezpieczeństwa, oddziałów NKWD i KBW 
czy milicji. Jeden z podstawowych elementów walki ze społecznym 
oporem to także propaganda, której celem było odebranie społe-
czeństwu zbiorowej pamięci o tym niezwykłym, na miarę powsta-
nia styczniowego, wysiłku zbrojnym. (…) Zapoczątkowane w 1944 
r. działania propagandy kierowane do społeczeństwa przez wyspe-
cjalizowane instytucje w rodzaju wojewódzkich urzędów informacji 
i propagandy, podporządkowanych MSW (do 1947 r.), a następnie 
wojewódzkich wydziałów propagandy, podporządkowanych MSW 
i PZPR, kontynuowano także po 1956 r., praktycznie niemal do 1989 
r. Zasady pisania o  powojennym podziemiu niepodległościowym 
były niezmienne: przez czterdzie-
ści lat wolno było pisać tylko źle. 
Do 1989 r. nie ukazała się ani jed-
na książka, wspomnienia czy tekst, 
w których wystawiono by pozytywną 
opinię o  podziemiu. (…). Jerzy Ku-
łak. „Czarna legenda” powojennego 
podziemia niepodległościowego.

POTOMKOWIE
„CZYSTYCH RĄK”

15 grudnia 1948 roku w auli Poli-
techniki Warszawskiej, na kongresie 
zjednoczeniowym PPR i  PPS Bo-
lesław Bierut ogłosił powstanie nowej partii – PZPR. PZPR była 
kontynuatorką PPR pod względem ideologicznym i zależności od 
Związku Sowieckiego – czyli Rosji.

Urząd Bezpieczeństwa i  Służba Bezpieczeństwa podlegała 
w strukturach państwa Polskiego – Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. 

Jej sekretarze przez wszystkie lata do 1990 roku, od najwyż-
szych krajowych szczebli po wojewódzkie, powiatowe maja bez-
pośrednio i pośrednio krew na rękach, bo „zdrada ojczyzny, gdy 
się raz zaczyna – z ojca krwią pośrednio spada dziedzictwem 
na syna – bo kto raz miecz swój w bratniej krwi umoczy – ten 
wieczną piany zdradę z pyska będzie toczył”.

Partia, jej członkowie przyglądała się i akceptowała mordowanie 
obywateli POLSKICH przez funkcjonariuszy UB, SB, i inne służby 
specjalne. Mordowano żołnierzy podziemia – żołnierzy WYKLĘ-
TYCH, mordowano także członków PIERWSZEJ Solidarności. To-
warzysze z PZPR mieli władzę aby zaprzestano mordów, nie uczy-
nili tego – powinni stanąć przed Sądem. Nie przed takimi sądami 
co uniewinniał Jaruzelskiego i innych oprawców. Tych sędziów, tę 
„kastę sędziowską” – „resortowych dzieci” należy usunąć. Dlatego  
potrzebna jest nam REFORMA SĄDOWNICTWA.

…my też mamy czyste ręce
Do Warszawy 27.01.1990r zjechało ok. 1,2  tys. delegatów. 

29.01.1990r sztandar PZPR wyprowadzali: m.in.: Wojciech Jaru-

Struktura centralna pionu SB MSW… do 1970
STRUKTURA CENTRALNA PIONU SB MSW w 1982r.

Demonstracja przed Salą Kongre-
sową podczas ostatniego zjazdu 
PZPR; n/z fotoreporter Erazm 
Ciołek ranny w starciach z policją. 
(a potomkowie „czystych rąk”, 
bili… jeszcze w styczniu 1990)

Białystok, grudzień 2019
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warzyszenia „Godność”, byłych funk-
cjonariuszy MO, którzy zostali usu-
nięci z MO dlatego, że tworzyli Wolne 
Związki Zawodowe w  ramach mili-
cji. Ci ludzie twierdzą, że obniżenie 
świadczeń jeszcze jest zbyt małe (…).

Jak to się ma do przyznania in-
nym…

…przykładem jest pani Krzywonos 
z Gdańska: „zatrzymałam tramwaj bo 
był strajk”, gdy tymczasem elektrow-
nia wyłączyła prąd! Ta sama instytu-
cja przyznała jej b. wysoką emeryturę 
specjalną (6230) – „zatrzymała tram-
waj” na rzecz przemian demokratycz-
nych! Nie, bo podczas burzliwego 
Zjazdu „Solidarności” w 30. rocznicę 
Sierpnia zaatakowała z  mównicy Ja-
rosława Kaczyńskiego /po jego prze-
mówieniu/. Na słowa Krzywonos 
sala zareagowała gwizdami. A  świta 
Komorowskiego i  Tuska oklaskami. 
I świta o tramwajarce nie zapomniała. 
A  może inny przypadek: „Tymcza-
sem Piotrowskiemu, mordercy księdza 
Popiełuszko, zaliczają do emerytury 
7 lat więzienia” (Kurier Szczeciński, 
13.12.2016. art. „Spotkanie zbunto-
wanych gorzkim akcentem”)

Dlaczego MSWiA oraz Rząd trak-
tuje ten Związek z taką nienawiścią. 
Byli i  są uczciwymi Związkowcami 

obniżająca 39 tys. świadczeń emery-
talnych i rentowych byłym funkcjo-
nariuszom służb specjalnych PRL. 
Razem, nie mniej niż 70  mln/m-c 
— ponad 800 mln/rocznie! Jaki to 
jest promil procentu dla tych ostat-
nich dziesięciu Związkowców. A jak 
Związki traktuje KGP.

Zarząd Główny NSZZ Policjan-
tów: „Komenda Główna Policji wy-
dała album z okazji 100-nej rocznicy 
Powstania Policji Państwowej. Wpi-
sywanie się obecnej Policji w ciągłość 
istnienia Policji Państwowej obejmu-
je także lata, w  których nazywała 
się ona Milicją Obywatelską. Faktem 
niepodważalnym jest, że  przekształ-
cenia Milicji Obywatelskiej w  Policję 
nie dokonali Komendanci Główni, 
ani  tym bardziej ministrowie spraw 
wewnętrznych. Dokonali tego związ-
kowcy. Autorzy albumu rocznicowego 
wymazali z historii Policji, Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy 
Policjantów”. (…) Ze swojego rodzaju 
nihilizmem spotkał się przewodniczą-
cy NSZZ Policjantów Rafał Jankow-
ski, skrupulatnie pomijany w  przy-
znawaniu wyróżnień, odznaczeń 
i  zaproszeń. Nie przypuszczaliśmy 
jednak, że  twórcy albumu rocznico-
wego posuną się do wymazania z hi-
storii Policji, naszego Związku, który 
był jej twórcą”.

Wymazali także: Związek Zawo-
dowy Funkcjonariuszy MO, NSZZ 
Funkcjonariuszy Milicji Obywatel-
skiej.

Poparcie usłyszeli z Częstochowy.
Jasna Góra, 29.09.2019r. W  setną 

rocznicę powstania Policji Państwo-
wej – kilkuset Policjantów w tym Mi-
nister Błażej Pobożny usłyszało z ust 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego, 
delegata Episkopatu Polski ds. dusz-
pasterstwa Policji Józefa Guzdka ka-
zanie, w którym podkreślił:

…Trzeba upomnieć się o  tych 
funkcjonariuszy, którzy w  roku 1980 
i  1981 zakładali Związki Zawodowe 
Funkcjonariuszy Milicji Obywatel-
skiej oraz pisali otwarte listy sprze-
ciwiając się działaniom ZOMO, za 
co w  trybie pilnym zostali zwolnieni 
ze służby. W czasie stanu wojennego 
kilkudziesięciu działaczy milicyjnych 

Radzickiego – słusznie – powinien 
powiadomić Przewodniczących ZW 
NSZZ Policjantów i w tej sprawie za-
działać. My członkowie z białostockiej 
PIERWSZEJ „S”, koledzy, przyjaciele 
śp. Andrzeja prosimy członków Wo-
jewódzkiego Zarządu NSZZP w  Bia-
łymstoku abyście zwrócili się z apelem 
do swoich kolegów POLICJANTÓW 
o wsparcie byłych milicyjnych Związ-
kowców. W 2017 r. w uznaniu zasług 
sierż. śp. Andrzeja Radzickiego, ZW 
NSZZP w Białymstoku utworzył fun-
dację jego imieniem „Pomagamy i Pa-
miętamy im. Andrzeja Radzitckiego”. 
(Numer rachunku: BGŻ BNP PA-
RIBAS 041600 1462 1816 5796 3000 
0001) Pomóżcie innym. Pamiętajcie! 
To nic nie kosztuje.

Trzeba wesprzeć Związkowców, 
pisząc do Prezydenta RP…, Premie-
ra RP…, Ministra Michała Dworczy-
ka, Ministra MSWiA…, Komendan-
ta Komendy Głównej Policji…, tego 
oczekują Związkowcy ze Stowarzy-
szenia: SFMO Godność, oczekuje Ju-
lian Sekuła Prezes tego stowarzysze-
nia (e-mail: alukes@wp.pl)

Zmowa milczenia. Rzecznik Praw Obywatel.

Centr. 22 551 17 00, 22 551 17 76. Info-
linia 800 676 676. Al. Solidarności 77, 

00-950 Warszawa.

walczącymi o demokratyczne prze-
miany w  naszym Kraju. Dlaczego 
wszystkie Rządy odcinają się od hi-
storii sprzed 1989r. Przecież weszli 
po ich Związkowych („S”, ZZ FMO) 
plecach do tego Rządu, Rządu któ-
ry dla uchwalenia ustawy podparł 
się opinią Stowarzyszenia Godność. 
(16.12.2016 – wystąpienie Ministra 
Błaszczaka podczas posiedzenia Sej-
mu dotyczące dezubekizacji). Ustawa 

Zmowa milczenia. Przewodniczący ”S”

Gdańsk. 58 308 44 80, <sekpres@soli-
darnosc.org.pl>, <przewodn@solidar-
nosc.org.pl> Warszawa. 22 827 79 72

związków zawodowych zostało inter-
nowanych, kilkunastu aresztowano, 
a pewna część przyjęła ofertę wyjaz-
du za granicę bez prawa powrotu.

Z  MSWiA Związkowcy od wie-
lu lat otrzymują ustną odpowiedź: 
„sprawa jest procedowana w  Biurze 
Kadr, Szkoleń i  Organizacji”. Prze-
wodniczący ZW NSZZ Policjantów 
w  Białymstoku Krzysztof Wierzbic-
ki który stawia za wzór śp. Andrzeja 

zmowa milczenia...
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Szanowny Panie Ministrze Ka-
miński, proszę zdjąć podsłuchy z na-
szych telefonów i z innych urządzeń 
telekomunikacyjnych (aktywnych 
działaczy PIERWSZE Solidarność 
i  innych członków wielu Stowarzy-
szeń organizacji antykomunistycz-
nej w  tym osób represjonowanych 
z  powodów politycznych.). Proszę 
nie odpowiadać nam, że to nie-
prawda – My o tym wiemy. Niech ta 
sprawa zostanie zamknięta. Mamy 
70-80 lat i nie w głowie nam rewo-
lucja. Domagamy się – bo my już 
nie prosimy – o poważne potrakto-
wanie naszej podsłuchowej sprawy. 
Prosimy o  poparcie pism kierowa-
nych do Pana (jak wiemy, których 
Panu podwałdni nie przekazują) 
w  sprawie milicyjnych Związkow-
ców. Minister Zieliński nic nie zro-
bił. Minister Błaszczak w tej sprawie 
nic nie zrobił, tak samo Minister 
Brudziński.

My dawni Związkowcy z PIERW-
SZEJ Solidarności mówimy, że to 
jest BARBARZYŃSTWO, BEZ-
DUSZNOŚĆ, to jest działanie RE-

Białystok. ZW NSZZP 696 460 050, 85 670 24 67, fax 85 670 34 67 <zwnszzpbialy-
stok@wp.pl>;< krzysztofw11@wp.pl> KWP. Centr. 85 675 40 11. Komendant: sekret. 
85 670 31 00; 85 670 21 00; <kwp@bk.policja.gov.pl>

…tu w tych oknach w grudniu 1970 r. ustawione były karabiny maszynowe, 
aby bronić gmachu Komendy Wojewódzkiej Milicji w Białymstoku – gdyż w tym 
czasie płonął Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku i KW PZPR w Szczecinie…

Fot.: x9. BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©.

Zmowa milczenia. KWPolicji. ZW NSZZP

PRESYJNE w stosunku do dawnych 
działaczy Związku Zawodowego 
Funkcjonariuszu MO.

I  kto to robi – proszę przeczytać 
nazwiska tych osób. Przepraszamy, 
że kogoś pominęliśmy, a  jest ich 
więcej… a do związkowców z NSZZ 

Policjantów zwracamy się o poparcie 
dla SFMO Godność.

Redakcja
Ps. Dziękujemy działaczom SFMO 

„Godność” za udostępnienie kilku-
dziesięciu dokumentów i  pism wysy-
łanych i otrzymanych z urzędów.

Złamana kariera

u

Miała na celu wymuszenie na ko-
munistycznej władzy zarejestrowa-
nie ich Związku. Wcześniej komu-
niści zostali zmuszeni strajkami do 
rejestracji 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 Kisz-
czak czynił wysiłki, by taki Związek 
nie powstał i pozyskał (2.06.1981*) 

dla tej sprawy chwilowego przy-
wódcę związkowych milicjantów, 
niejakiego Wiktora Mikusińskie-
go. Przechodząc na stronę komuny 
tenże Mikusiński podpisał z  ge-
nerałem porozumienie, w  którym 
zgodnie stwierdzono, że nie ma 
potrzeby tworzenia związku, co 
było zdradą tysięcy milicjantów 
deklarujących chęć jego utworze-
nia. Kiszczak miał więc związkow-
com argument do odpowiedzi ne-
gatywnej, do ich usuwania z milicji 
i dalej szykanowania. W tej sytuacji 
nie pozostawało im nic innego jak 
– w późniejszym czasie – podjęcie 
strajku głodowego, a  miejsca do 

jego prowadzenia użyczyli stocz-
niowcy Szczecina.

Z  inicjatywy sierż. Krzysztofa 
Florczykowskiego i  sierż. Andrzeja 
Radzickiego związkowi milicjanci 
z krajowego komitetu założycielskie-
go przyjęli do swego grona (Uchwała 
Zarządu NSZZ „S” Region Białystok 
z  dn. 20.10.1981 w  sprawie pomo-
cy komitetom założycielskim ZZ 
FMO), jako jedynego przedstawi-
ciela „S” Edmunda Lajdorfa, człon-
ka prezydium Regionu białostockiej 
„S”. Prezydium Regionu przydzie-
liło mu współpracę z  innymi anty-
komunistycznymi organizacjami – 
z  racji na jego zmysł organizacyjny 
(5-6.09.1980 inicjator i  organizator 
strajku w  swoim zakładzie pracy; 
7.10.1980 inicjator i  współorganiza-
tor pierwszego zebrania /przybyło 

Złamana kariera
Na 3 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, 10 grudnia 1981r., przy-

wódcy Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (ZZ FMO), 
przebywając w Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego, rozpoczęli głodówkę. 
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około 200 osób/, scalenia kilkudzie-
sięciu zakładów pracy w  Między-
zakładowy Komitet Założycielski 
NSZZ „S” Białystok). Był jedynym 
przedstawicielem z  Solidarności 
w Polsce oddelegowanym do współ-
pracy z Ogólnopolskim Komitentem 
Założycielskim milicjantów. Waga 
sprawy spowodowała, że skierował 
nacisk szczególny na organizację mi-
licyjnego Związku i położył dla nie-
go wiele zasług. Od samego początku 
aktywne działania Lajdorfa w “S” zo-
stały zauważone przez SB – na pod-
stawie donosów TW. (28.11.1980r, 
11.12.80 oraz 6.02.1981r. – to daty 
wniosków o  izolowanie Lajdor-
fa podpisane przez N-ka Wydz. 
„A” ppłk A. Antończyka z  KWMO 
w  Białymstoku). A  także późniejsza 
działalność w Związku milicjantów,

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-

dot. „Informacja” Kiszczaka
Delegacja Komitetu Założycielskiego ZZ FMO reprezentująca na zebraniu w Warszawie w dniu 1.06.1981 ponad 

tysiąc   delegatów milicjantów z całej Polski, po nieudanych rozmowach z Kiszczakiem wróciła na tarczy. Teraz po 
38 latach od tego czasu (wiadomość z ostatnich dni) dowiadujemy się kto zdecydował aby nie było Związków Za-
wodowych w MO. 

W dniu 3 czerwca 1981 roku generał dywizji Czesław Kiszczak pisał:
…”Przewodniczący delegacji por. Mikusiński oświadczył w imieniu całej delegacji, że zgadzają się ze stanowiskiem 

Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej, iż w organach MO i SB nie mogą funkcjonować związki zawodowe i wy-
raził zgodę na rozwiązanie proponowane przez Przewodniczącego Komisji w postaci Rad Milicyjnych lub ich po-
dobnych instytucji. /Samorządy Milicyjne. i.t.p./. (…). Członkowie delegacji zobowiązali się do przeprowadzenia 
w swoich środowiskach aktywnej pracy wyjaśniającej niecelowość tworzenia związku zawodowego funkcjonariuszy 
MO.” (…). Za Prezydium Komisji gen. dyw. Czesław Kiszczak /…/. Otrzymują: – Prezes Rady Ministrów gen. armii W. 
Jaruzelski, – Sekretarz KC PZPR tow. K. Cypryniak, – Minister Spraw Wewnętrznych gen. dyw. M. Milewski.  (frag-
ment  z  „Informacji” podpisanej przez Kiszczaka w dniu 3.06.1981r.)

Wiktor Mikusiński (przewodniczący tej delegacji Związkowej) w osobistej i nie uzgodnionej z nikim rozmowie 
w dniu 2.06.81r. z Cz. Kiszczakiem  – sam zdecydował za Związkowców aby w organach MO nie były tworzone Związki 
Zawodowe. „Protokół ustaleń” obu Komisji (MSW i ZZ FMO) został podpisany dopiero w dniu 5.06.1981r.

Odnaleziony tekst Mikusińskiego z 2007 roku („00200” – pseudonim nadany przez członków SFMO, gdy Wik-
tora Mikusińskiego usunięto ze Stowarzyszenia Godność) pisany do członka [- – – -] SFMO Godność, który trafił 
później do śp. Krzysztofa Florczykowskiego z Białegostoku. Został wydrukowany przez śp. Krzyśka 3.04.2007 
o  godz. 13:40. Fragment: (...). Nigdy nie opowiedziałem się za Radami Milicyjnymi – gdzie ten dokument? 
Wszystko co piszę, jest dokładnie oparte na dokumentach. A wy tworzycie tylko plotki. (...). W.M. był kadnyda-
tem w 1983 r. na TW. Po 1989 r. MSW „zrobiło jego” Komendantem KSP w Warszawie.

* Red.: <Źródło IPN>
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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 ewen-

tualnych kontaktów z  SB. Mieliśmy 
wówczas takie możliwości i  zrobiliśmy 
to dla własnego bezpieczeństwa. Wiem, 
że on nigdy z tego powodu się na nas nie 
obraził” (...).

Lublin, Białystok. 12.01.2013. 
Przewodniczący Zarządu SFMO 
„Godność” mł. insp. w st. spocz. Ju-
lian 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 
komunistów chronione przez „zain-
fekowaniem” Solidarnością, jak służ-
by mundurowe. W  ramach działań 
chroniących resort, ówczesny szef 
MSW, Czesław Kiszczak wydał 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 – protest głodo-
wy związkowców MO w  którym 
uczestniczył Lajdorf – w  Szczecinie 
nie trwał długo. 13 grudnia 1981r. 
Stocznię otoczyły oddziały ZOMO 
i  wojsko grożąc szturmem. Z  gło-
dujących pozostał Sekuła i  Lajdorf. 
Zimna krew jednego ze strajkują-
cych milicjantów por. Juliana Seku-
ły, – jego apel do ZOMOwców i jego 
odwaga – spowodowały, że odstąpiły 
one od szturmu, co w  efekcie zapo-
biegło przelewowi krwi. Doszło na-
wet do tego, że zomowcy ochronili 
strajkujących milicjantów i odstawili 
ich bezpiecznie, we wskazane przez 
nich miejsce (niektórych podwieźli 
na Dworzec PKP). Różne były potem 
losy uczestników strajku. Większość 
internowano, przy czym wielu było 
pobitych, nawet do stałej utraty zdro-
wia, kilku skazano w procesie. Wielu 
zmuszono do emigracji bez powrotu. 
Wielu już nie wróciło, ale niektórzy, 
jak Sekuła, wrócili po rozwiązaniu się 
komunistycznej Polski, PRL-u.

***<Red.: Źródło IPN>
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13.12.1981r. Edmund Lajdorf, jako 
jeden z nielicznych ukrył się. Najpierw, 
przez dziewięć miesięcy w  Szczecinie 
– w  rodzinach pracowników Stoczni, 
potem wrócił do Białegostoku, gdzie 
wszedł w skład powstałej tu Tymczaso-
wej Komisji Regionalnej – Podziemnej 
„S”. Tu jednak jego radykalna koncep-
cja walki podziemnej kolidowała moc-
no z  nastawieniem szefa Podziemnej 
Solidarności, Stanisława Marczuka, 
więc za zgodą stron Lajdorf został od-
delegowany (początek grudnia 1982) 
wraz Krzysztofem Burkiem (Rzecznik 
prasowy, red. naczelny tygodnika Biu-
letyn Informacyjny “S” Regionu Bia-
łystok) do Warszawy, do współpracy 
z  podziemiem warszawskim. (Krzy-
siek wpadł 17 stycznia 1983r., został za-
trzymany na rogu ulicy Mokotowskiej 
i Pięknej (ok. godz. 16-ej) – prawdo-
podobnie wydany przez swoją znajo-
mą gdy wyszedł z jej mieszkania). Ed-
mund w tym czasie ukrywał się na ul. 
Wiśniowej – Mokotów. Tam ukrywał 
się w  kilkudziesięciu mieszkaniach. 
Jednak wiosną 1983, z  Białegostoku, 
otrzymał od osoby z grona uniwersy-
teckiego kontakt do samotnej, starszej 
pani zamieszkałej w Warszawie. Został 
przez nią przyjęty, u  niej zamieszkał, 
a ona stała się jego niezwykle pomoc-
ną partnerką w działalności podziem-
nej. Ku jego zdumieniu okazało się, 
że jej bratem był pułkownik MSW, 
piastował tam znaczące stanowisko. 
Do pracy w resorcie pułkownik zmo-
bilizował także swoich synów. Pułkow-
nik ściągnął też do resortu inne osoby 
z  rodziny, 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 fak-
tycznie on udawał się m.in. na nara-
dę podziemnej siatki (m.in. KOSa) /
szef, Tomek Trepka/, drukowanie 
(m.in. książek, Zeszytów Edukacji 
Narodowej, „Tu i  teraz”, uczestniczy 
przy projekcie historii „Solidarność 
– 500 PIERWSZYCH DNI” w  for-
mie obrazkowe /Wojtek Starzyński/, 
opracowuje teksty, opr. i drukuje In-
formatora Białostockich Nauczycieli 
“NAUCZYCIELSKA Solidarność”. 
Region Białystok – 1984r), czy skła-
danie podziemnych 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 opłacane wszakże 
do marca 1982. Wszystko po to, by go 
dopaść – długo bez skutku.

Zdarzyło się jednak w  1984r., że 
w Warszawie, niejakiego Wojtka, wy-
stawił esbekom kret. Kret (Bogdan 
Osiejewski z ul. Targowej 22/25A, tw. 
ps. „B. Nowak” – prowadzony przez 
por. T. Murzyn, Wydz. III Biuro Stu-
diów SB MSW) z nim drukował i tak 
po nitce do kłębka SB ustaliło, że tym 
Wojtkiem był rezydujący m.in. u  sio-
stry ważnego pułkownika Edmund 
Lajdorf. Ostatecznie ujęto go wraz ze 
starszą Panią na stacji kolejki podmiej-
skiej w Mińsku Mazowieckim. W cza-
sie rewizji ukrył „fanty” a przewożony 
do Warszwy (w  trakcie jazdy, zjadł 
zapiski), dwukrotnie został pobity za 
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próbę ucieczki z  placu i  z  budynku 
MSW. 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 oficera 
LWP) i SB. On jednak na zadawane 
pytania wypowiadał stałą formułkę 
o  odmowie składania zeznań i  po 
cichu odmawiał modlitwy (zapis 
przesłuchajacego esbeka mjr Dębca). 
W  obronie działacza „S” (Alfreda 
Bondosa) ze Świdnika podjął z nim 
jedenastodniową głodówkę (za co 
został ukarany dwoma miesiącami 
twardego łoża). Bondos ukrywał się 
przez kilka miesięcy pod zmilitary-
zowanym zakładem pracy w kanale 
energetycznym (patrz. str. 41).

Starszej pani uświadomiono tam 
natomiast, że jej działalność z Lajdor-
fem może mocno zaciążyć na karierze 
i  życiu jej brata pułkownika (wpływ 
na zeznanie miał jej brat płk, któremu 
poza protokołem pozwolono rozma-
wiać na osobności ze swoją siostrą na 
Rakowieckiej) i  jego synach. To spo-
wodowało, że starając się ich ochronić, 
starsza pani mówiła i zeznawała, sypa-
ła kolejnych całymi dniami, z przerwą 
tylko na posiłki i  odpoczynek. Gdy 
idąc śladami jej zeznań ujęto kolejną 
zacną panią z  siatki (żona znanego 
rajdowca), 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 
Zb. Pudysz pisał do Dyrektora Dep. II 
MSW płk. J. Seredy: …“ustalenia proce-
sowe wskazują, iż E. Lajdorf organizo-
wał 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 przodków (uciekających 
przed represjami z  cesarstwa austrio-
-węgierskiego), oraz to, że obie rodziny 
Edmunda represjonowane były przez 

Niemców i  Rosjan (Edmunda dzia-
dek /44 lat/ został aresztowany w Bia-
łymstoku 11.10.1939 przez NKWD. 
Skazany 2.02.1940 /„74 УК БССР – 
социально опастный элемент”/ jako 
społeczno niebezpieczny element na 
8 lat. Wywieziono pozostałą rodzinę. 
Zmarł na zesłaniu. Zrehabilitowany 
13.07.1989). Że on urodził się pod ko-
niec 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 funkcjonariuszy, 
którzy w tamtym czasie, 1984r. piasto-
wali już różne, także wysokie funkcje 
w resorcie i mieli już wysokie stopnie. 
W takiej sytuacji oskarżanie i sądzenie 
Lajdorfa i  wykrytych jego „wspólni-
ków” musiało wiązać się z  ujawnie-
niem dwuznacznej roli pułkownika. 
Co mogli o  tym myśleć jego dawni 
uczniowie? Po co w ogóle mieli o tym 
rozmyślać, popadać w  wątpliwości, 
szukać sensu, znajdować może bez-
sens? Należało tego uniknąć za wszel-
ką cenę, tym bardziej, że „…wezwany 
(4.05.84) przez wiceministra spraw we-
wnętrznych, szefa SB Władysława Cia-
stonia, który nie mówiąc o co chodzi, 
zapytał wprost: „po której towarzyszu 
pułkowniku jesteście stronie”. Usły-
szawszy w  odpowiedzi: „po słusznej” 
(…), Ciastoń odrzekł: „jesteście towa-
rzyszu pułkowniku wrogiem ludu”.

To określenie funkcjonowało przez 
dłuższy czas w  środowisku resor-
towym. W  późniejszym czasie cała 
rodzina (12 osób) została „wrogami 
ludu” (…) i doznała represji ze stro-
ny SB w postaci rewizji, przesłuchań 
i braku możliwości zatrudnienia”.

Zapewne m.in. to było przyczy-
ną, że w  1984r. ogłoszono w  Polsce 
amnestię i na jej podstawie zwolnio-
no Lajdorfa, i  może m.in. też dzię-

ki niemu – za nim 1915-tu innych 
z aresztów i więzień. Wszystko przez 
to, że nie można było dopuścić do 
kompromitacji tak „zacnego” resor-
tu. Kompromitacji, bo o  tym wyda-
rzeniu w organach MSW było głośno 
wśród kadry oficerskiej. Sprawdzano 
czy są powiązania Lajdorfa z innymi 
Wydziałami, czy jest gdzieś odnoto-
wany. Jeszcze w 1986 służba bezpie-
czeństwa szukała jakiegokolwiek do-
kumentu w nowo powstałym Biurze 
ZSKO „Zintegrowany System Karto-
tek Operacyjnych” – bez skutku. NIC 
NIE ZNALEZIONO.

Po zamordowaniu ks. Jerzego, nie-
opodal swojego domu, Lajdorf z ust 
oficera 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, 
podjęto radykalne wnioski personalne 
z uwagi na dobro służby – został zwol-
niony ze służby) nie uszło to na sucho. 
Zwolniono ich z  resortu w  oparciu 
o zarządzenie Kiszczaka, to samo, któ-
re generał wydał dla ostudzenia chęci 
tworzenia milicyjnego Związku. Być 
może sam pułkownik wcześniej ko-
rzystał z  tego zarządzenia zwalniając 
z resortu krnąbrnych milicjantów two-
rzących ZZ FMO. Przez dziwny zbieg 
zdarzeń, przez fenomen Solidarności, 
to zarządzenie dopadło i jego. Robił, co 
mógł, by do resortu wrócić. Bez skut-
ku. Zaczynał życie od nowa, od dołu, 
a z nim jego syn porucznik.

Synowi, raz dał Lajdorf podziemne 
pisemko milicyjną „Godność” (Nr 9), 
/materiały przygotowywane przez śp. 
Ireneusza Sierańskiego przewodniczą-
cego z ZZ FMO/. Ten „Po przejrzeniu 
pisma odpowiedział E. Lajdorfowi, 
że to umiejętnie spreparowane bzdu-
ry i  zwrócił mu te pismo.” (inf: płk 
Zb. Pudysz – dyrektor Biura Śledcze-
go 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 <Źródło IPN>*** (przytoczy-
liśmy str, 34. 35), bo w  nim ukazana 
jest też “przestępcza działalność” Laj-
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dorfa. A list jest tak bardzo, ale to bar-
dzo socjalistyczny w  swym przekazie 
(jak jego praca dyplomowa <Źródło 
IPN>****). Zawiera wszystko, i samo-
krytykę i nadzieję na budowę szczęśli-
wego systemu, ze sklepem z  szynka-
mi w podziemiu budynku, z kantyną 
i dobrą kawą, ach! ze wszystkim czego 
brak było w Peerelu po wyjściu z gma-
chu MSW. Jeszcze dzisiaj czytając go, 
kręci się łza. No – może niektórym, ale 
i tak wart przeczytania.

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

Redakcja

8. Nie mów fałszywego świadectwa...
Hasła z pracy dyplomowej autora listu do Kiszczaka

****„Praca dyplomowa. Tajne. Wyższa Szkoła Oficerska MSW im. Felik-
sa Dzierżyńskiego w Legionowie. Sytuacja polityczno-prawna stowarzyszeń 
narodowościowych działających w Polsce i zadania Służby Bezpieczeństwa 
w tym zakresie (…). Legionowo (…). Marksizm-leninizm będący podstawą 
ustrojową wszystkich krajów socjalistycznych określa między innymi 
zasady rozwiązania kwestii narodowościowej. Zasady te ostatecznie 
sformułował Włodzimierz Lenin (…). W swojej pracy pragnę przedstawić 
aktualną sytuację polityczną-prawną stowarzyszeń narodowościowych 
(…), Litwinów, Białorusinów, Żydów, Niemców, Ukraińców, Słowaków, 
Czechów, Greków, Cyganów, Łemków… Niezbędne jest, zatem, prowadze-
nie kontroli operacyjnej poszczególnych stowarzyszeń (…). Rozdział V. (…) 
Zgodnie z Instrukcją o pracy operacyjnej SB wprowadzoną Zarządzeniem 
nr 006/70 MSW, zadaniem SB (Wydz. IV Dep. III MSW, w terenie Sekcja 
Wydz. III) jest skuteczne zapobieganie wrogiej działalności (…).” kart. 52.

Autor „oddelegowany do Wydz. XIII i  włączony do grupy sprawy 
krypt. „Kret”.

Potwierdzeniem pisma Juliana Sekuły jest wcześniej-
szy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.10.2009r. 
(s. Tomasz G. Całkiewicz) sprawy z wniosku EDMUN-
DA LAJDORFA przeciwko Skarbowi Państwa o odszko-
dowanie i  zadośćuczynienie za szkodę i krzywdę wyni-
kłe z  tymczasowego aresztowania… (…). Wyrok… 1) 
zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Edmunda Lajdorfa 
kwotę (…) tytułem odszkodowania oraz kwotę (…) ty-
tułem zadośćuczynienia (…). Otóż zgodnie z art. 8 ust. 5 
ustawy rehabilitacyjnej, przepisów o odszkodowanie i za-
dośćuczynieniu przyznawanym na podstawie tej ustawy 
nie stosuje się wobec osób, „których działalność, w okresie 
będącym podstawą stwierdzenia nieważności orzeczenia 
(…) stanowiła zaprzeczenie działalności na rzecz niepod-
ległego bytu Państwa Polskiego”. (B. Bujwicki. „Mój Rok 
1980”. Wydawnictwo BUK. Białystok 2013).

Lajdorf „przebadany dogłębnie” tylko dlatego, że w życiu 
– jako cywil – spotkał na swojej drodze działaczy ze Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Dedy-
kujemy członkom WIR w Białymstoku i nie tylko…

8. Nie mów fałszywego świadectwa 
przeciw bliźniemu swemu

Poszukiwaniami objęto:
„IPN OBUiAD Warszawa. Gdańsk, Katowice, Łódź, 

Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, 
Białystok. Delegatura w Bydgoszczy, Radomiu, Kielcach”. 
KWERENDA obejmowała:

„BIAŁYSTOK (Łomża, Olsztyn, Suwałki); WROCŁAW 
(Opole, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra). RADOM; 
GDAŃSK (Słupsk, Elbląg, Gdynia, Wejherowo, Malbork, 
Człuchów); LUBLIN (Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Sie-
dlce); BYDGOSZCZ (Toruń, Włocławek); POZNAŃ (Ko-
nin, Leszno, Piła, Zielona Góra); RZESZÓW; SZCZECIN 
(Koszalin, Gorzów Wielkopolski); KIELCE; KRAKÓW 
(Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Chrzanów); KATOWICE; 
ŁÓDŹ (Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Ka-
lisz); WARSZAWA (Ciechanów, Ostrołęka)”.

KARTOTEKA (kwerenda obejmowała): ogólnoinforma-
cyjna, odtworzeniowa, rejestracyjna, zagadnieniowa, inwen-
tarzowa, meldunków operacyjnych, śledcza, przygotowaw-
cza, podejrzanych, wypożyczenia/udostępnienia, osobowa, 
zainteresowanie operacyjne, osób internowanych-represjo-

(„Złamana kariera”).…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 został przebadany w zasobach tajnych służb przez związkowców z MO tajnymi 
kanałami dogłębnie.

(,,,) „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 sprawdzony i prześwietlony pod kątem ewentualnych 
kontaktów z SB. Mieliśmy wówczas takie możliwości i zrobiliśmy to dla własnego bezpieczeństwa. Wiem, że on nigdy 
z tego powodu się na nas nie obraził” (...). Lublin, Białystok. 12.01.2013. Przewodniczacy Zarzadu SFMO «Godność» 
mł. insp. w st. spocz. Julian Sekuła.

w
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nowanych (prokuratura, sądownictwo, więziennictwo), te-
matyczna, zniszczeniowa, pomocnicza, protokoły brakowa-
nia, spisy zdawczo-odbiorcze, mikrofilmy, cyfrowe archiwum, 
tajnych współpracowników i kandydatów na tw, materiałów 
administracyjnych, TW/LK, Krajowy Rejestr Karny, Wy-
dział Ochrony Gospodarki, funkcjonariuszy-pracowników 

UB/SB/MO, Służ-
by Więziennej, 
Okręgów Wojsko-
wych, Archiwum 
Wojsk Lądowych, 
czynnych zain-
teresowań (kart 
rejestracyjnych, 
zagadnieniowych, 
poborowych), akt 
paszportowych, 
Wydz. „C”, „B” 
„do prac MOB” 
MSW/KWMO/
WUSW, WOP/
WSW (Informa-
cja wojskowa)/
JW, w  Bazie Woj-
skowej, ORMO, 

ZOMO, żołnierzy WKW-LWP, osób poszukiwanych, ksią-
żeczkach żeglarskich, przynależności do niemieckich organi-
zacji militarnych i politycznych, aktów wrogich wobec PRL, 
zgłoszeń pobytu czasowego cudzoziemców, otrzymujących 
rentę z zagranicy. Główne Archiwum Policji Biura BIK GP 
w Warszawie, Biuro Kryminalne KGMO, Archiwum KWP 
w Białymstoku, aplikacja zezzor, portal 13grudnia81.pl, kata-
log osób rozpracowywanych; Sekcji Obsługi Zbioru Wyod-
rębnionego (tajny zbiór archiwum IPN).

Uff, ale jego przemaglowali (sprawdzili, czy nie jest w nie-
mieckiej organizacji militarnej!) – czy ktoś miał taki magiel.

Znając całą historię Lajdorfa, wiemy, że to są repre-
sje ze strony IPN. (m.in. Dyr. Centralnego Archiwum 
w Warszawie). Badać przez 18 lat i NIC nie znaleźć. Po-
wtórzmy jeszcze raz, a  tylko dlatego, że w  życiu – jako 
cywil – spotkał na swojej drodze działaczy ze Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Biuro Prawne IPN. Dyr. Joanna Zowczak-Krajewska
Notatka do wniosku KWiS. Warszawa 25.05.2016./trzy 

karty/
„Uzasadnienie. Pan Edmund Lajdorf… (…). Powyższe 

ustalenia wypełniają normę określoną w art. 15a ust. 1 pkt 
1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 października 1992r. 
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 Nr 90, poz. 450 
z późn. zm.). /…/ Małgorzata Karczewska – kustosz ar-
chiwalny BUiAD. /…/ Kierownik Sekcji Realizacji Wnio-
sków o Nadanie Odznaczenia KWiS, Luiza Lubańska.

Biuro Prawne IPN. Załącznik do wniosku KWiS. War-
szawa 25.05.2016./siedem kart/

„Analiza dokumentacji (…) …nie odnaleziono żadnych 
dokumentów, które potwierdziłyby fakt współpracy Pana 

Edmunda Lajdorfa ze Służbą Bezpieczeństwa (…). Biorąc 
pod uwagę powyższe ustalenia oraz fakt, iż w  2003r. Pan 
Edmund Lajdorf otrzymał od IPN status osoby pokrzywdzo-
nej (Zaświadczenie nr 1568/03) można stwierdzić, że zasłu-
gi Pana Lajdorfa na rzecz przemian demokratycznych oraz 
jego aktywna działalność niepodległościowa przemawiają 
za tym, by przedstawić jego kandydaturę do odznaczenia 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej (…). /…/ p.o. Z-ca 
Dyrektora Archiwum IPN Karol Lisiecki, /…/ Małgorzata 
Karczewska – kustosz archiwalny BUiAD.

Decyzja Prezesa IPN z  18.10.2018r. …stwierdzam, że 
Edmund Lajdorf (…): 1. nie był pracownikiem, funkcjona-
riuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa 
określonych w art. 5 ust. z 18.12.1989 o IPN (Dz. U. z 2007r. 
Nr 63, poz. 424, z póź. zm.) … i 2. w archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu nie zachowały się dokumenty wytwo-
rzone przez jego lub przy jego udziale, w ramach czynności 
wykonywanych przez jego w charakterze tajnego informa-
tora lub pomocnika przy opera-
cyjnym zdobywaniu informacji 
przez organy bezpieczeństwa 
państwa (…).

Lajdorf, został 20. X. 1981 od-
delegowany z ZR NSZZ „S” Bia-
łystok (jedyny przedstawiciel 
w Polsce z „S”) do współpracy 
z  Ogólnopolskim Komitetem 
Założycielskim Związku Zawo-
dowego Funkcjonariuszy MO. 
jego uczestnictwo – 
wraz z sierż. sztab. Elizą Kustrą, 
sierż. Krzysztofem Florczykowskim i sierż. Andrzejem Ra-
dzickim w uzyskaniu tajnych dokumentów z kadr KWMO 
[wypis z Biuletynu Instruktażowego nr 8, z sierpnia 1981r./
art. 65. ust. 2. pkt. 7 o MO. tj. dla dobra służby/ z Wydziału 
Kadr KWMO w Białymstoku dot. zwalnianych funkcjonariuszy 
MO w 1981r. ], schematu organizacyjnego KWMO i KMMO, 
wykaz nazwisk kierownictwa służbowego oraz naczelników 
wydziałów, teleksów z kom. MO dot. zebrań partyjnych 
z maja 1981, wykaz dzielnic dzielnicowych komisariatów 

MO, numerów 
rejestracyjnych 
s a m o c h o d ó w 
s ł u ż b o w y c h 
i  prywatnych 
p r a c o w n i k ó w 
MO i  SB, al-
f a b e t y c z n e g o 
wykaz adresów 
z a m i e s z k a n i a 
f u n k c j o n a -
riuszy MO i  SB 

m. Białystok. Inicjator wypisywania kopert i  organi-
zowania wysyłki listów (mat. informacyjne, uchwały „S” 
i ZZ FMO) do funkcjonariuszy MO i SB i ich jednostek 

Warszawa 29-10-2018

Fot. 2019. Domek na działce 
k. M. Mazowieckiego

Fot. 2019. Kościół św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Warszawie na Kole.
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w  woj. białostockim, akcji ulotkowych – NIE PODLE-
GA DYSKUSJI. <Żródło IPN>. Informacje oparte m.in. 
na podstwie dok. z  procesu białostockich działaczy ZZ 
FMO w 1982 r. – „Pieczę nad działalnością KZ ZZ FMO 
z  ramienia ZR NSZZ „S” sprawował Edmund Lajdorf…”. 
„23.01.1982. Tajne egz. Nr 3. Notatka… dot. stanu śledz-
twa… Przesłuchany … Florczykowski przyznał się…, że „Ko-
munikat Wydziału Kadr” odpisała (…) na jego prośbę i Ed-
munda Lajdorfa członka ZR… wręczyła im w mieszkaniu 
swojej matki…, 
…Kustra trzy-
krotnie kontak-
towała się z  Laj-
dorfem i  również 
przekazała… wy-
kaz dzielnicowych 
k o m i s a r i a t ó w 
MO…. Lajdorf 
z ramienia Zarzą-
du … nadzorował 
…w  tym i  zwią-
zek funkcjonariusz MO. „Dalej Florczykowski wyjaśnił, że 
widział jak Radzicki na prośbę Lajdorfa, wspólnie sporza-
dzali szkic ogniw organizacyjnych KWMO i KMMO”.

Uczestnik – tajnych spotkań prezydium ZZ FMO Garni-
zon Białystok oraz niektórych tajnych spotkań prezydium 
OKZ ZZ FMO w  Warszawie. Interweniował w  sprawie 
represjonownia członków ZZ FMO u  płk Rogalewskiego, 
organizował (wraz z A. Tokarczukiem z KK “S”) spotkanie 
prezydium ZZ FMO (przewodniczący I. Sirański, J. Sekuła, 
K. Florczykowski) z prezydium KK “S” w Gdańsku doty-
czącego poparcia „S” w sprawie rejestracji ZZ FMO. Od 27 
grudnia 1981 poszukiwany przez Wydz. Śledczy KWMO 
w Gdańsku listem gończym w trybie doraźnym w 200-oso-
bowej grupie działaczy krajowych „S” i ZZ FMO - krypt. 
„Klan” (IPN Gd 003/166/17). Opinia białostockiej SB o Laj-
dorfie była jednoznaczna: “dla Lajdorf… nie było… spraw 
nie do załatwienia” – informacja z 18.05.84 z raportu funk-
cjonariusza SB kpt. Feliksa Klimaszewskiego z Warszawy.

Sierż. Andrzeja Radzickiego, podczas przesłuchania, 
esbek kpt. Siemioniuk w  obecności prok. Bohdana 
Sawickiego przykuł kajdankami do kaloryfera bił 
w  żołądek i  twarz, co 
później (28.02.1982) m.in. 
doprowadziło Andrzeja do 
próby samobójstwa – wpi-
erw zostawił pożegnalny 
dwu stronicowy list do rodz-
iny. “Białystok 23.02.82r. 
(...). Żegnam Was. Twój mąż 
i ojciec dzieci. Andrzej. Ps. Ha-
niu pozdrów kolegów moich 
których znasz i  pożegnaj ich 
odemnie. Andrzej. Żyjcie w po-
koju ducha i  niech Bóg będzie 
z Wami.» (Więcej na str. 42)

Z akt śledztwa Laidorfa:
O  przygotowywanym w  1984r. procesie wiedziało 

najwyższe kierownictwo służbowe: gen. Wojciech JARU-
ZELSKI – I sekretarz KC PZPR, Prezes Rady Ministrów; 
gen. Czesław KISZCZAK – Minister Spraw wewnętrz-
nych. Florian SIWICKI – Minister Obrony Narodowej.

Na podstawie przepływu dokumentów MON i MSW 
ze śledztwa wymienieni są m.in.:

Michał ATLAS – Kierownik Wydziału Administracyj-
nego KC PZPR; gen. brygady K. STRASZEWSKI – Wi-
ceministra Spraw Wewnętrznych, płk Władysław CIA-
STOŃ – Szef SB; płk Zbigniew PUDYSZ – Dyrektor Biura 
Śledczego MSW; gen. Władysław POŻOGA – Szef Służby 
Wywiadu i Kontrwywiadu; płk Stanisław GRONIECKI – 
Zastępca Szefa Służby Wywiadu i Kontrwywiadu; płk Ja-
nusz SEREDA – Dyrektor Departamentu II MSW; płk Jan 
AMBROSZCZYK – Naczelnik Wydziału I Departamen-
tu Kadr MSW; mjr Janisław KOZIUROWSKI – Zastępca 
Naczelnika Wydziału I Departamentu Kadr MSW; płk Le-
chosław STEMPLEWSKI – Dyrektor Departamentu Kadr 
MSW; płk Jerzy RYNKOWSKI – Dyrektor Departamen-
tu Szkolenia i  Doskonalenia Zawodowego MSW; płk …

WASILEWSKI 
– Departament 
II MSW; ppłk 
Edward KUDY-
BIŃSKI – Za-
stępca Naczelni-
ka Wydziału V 
Departamentu 
III MSW; mjr 
Czesław SITEK 
– Naczelnik Wy-

działu II Biura Śledczego MSW; mjr J. BARANEK – Za-
stępca Naczelnika Wydziału II Biura Śledczego MSW; 
płk Stefan MIKOŁAJSKI – Naczelnik Wydziału II Biura 
Studiów Analizy Bezpieczeństwa MSW; płk Władysław 
WÓJCIK – Naczelnik Wydziału Badań Dokumentów 
Zakładu Kryminalistyki KGMO; płk Ryszard SOSZAL-
SKI – st. ekspert Wydziału Badań Dokumentów Zakładu 
Kryminalistyki KGMO; płk W. BIAŁOWĄS – Biuro 
Śledcze MSW; mjr Adam DĘBIEC – Biuro Śledcze MSW; 

ppor. K. DUBALSKI – Biuro 
Śledcze MSW; ppor. Zbigniew 
HOLICKI – Biuro Śledcze 
MSW; chor. E. Czerniakie-
wicz – Biuro Śledcze MSW; 
kpt. Feliks KLIMASZEWSKI 
– Inspektor BS SB MSW; kpt. 
Andrzej KĘDZIA – Inspektor 
MSW; por. Tadeusz HAL-
ICKI – Inspektor MSW; por 
D. KAMIŃSKI – Inspektor 
MSW; por. Michał KOTOWS-
KI – MSW; por. J. KOWALSKI 
– Inspektor MSW; por. Adam 

Fot. 2019. (PKP – Komisariat MO), obec-
nie SOKolei w M. Mazowieckim.

Fot. 2019. Budynek (...) w Warszawie. Foto-
grafia na górze: wcześniej MSW 1984.

Fot. 2019. (KSMO), obecnie KSP w Warszawie
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TURCZYŃSKI – Inspektor MSW; por. K. WOLSKI – 
Inspektor MSW; ppor. Krzysztof BOBIŃSKI – Inspektor 
MSW; Jan WASIAK – Inspektor MSW; płk Aleksander 
LEBIEDZIŃSKI – Naczelnik Wydziału Śledczego WUSW 
w Białymstoku; mjr Marek ROGOWSKI – Zastępca Nac-
zelnika Wydziału Śledczego WUSW 
w  Gdańsku; mjr Zbigniew PAWL-
ICKI – Kierownik Inspektoratu II 
WUSW w  Gdańsku. Ponadto płk 
Włodzimierz KUBALA – Prokura-
tor Naczelny Prokuratury Wojsko-
wej w  Warszawie; ppłk Władysław 
ANTOLAK – z  Szefostwa WSW 
w Warszawie; ppor. Marian SOBOLEWSKI – z Szefostwa 
WSW w Warszawie, oraz Wiesława BARDONOWA – Na-
czelnik Wydziału Śledczego, wiceprokurator wojewódz-
ki w  Warszawie; Krystyna BARTNIK – Wiceprokurator 
wojewódzki w Warszawie; Maciej BIAŁEK – Wiceproku-
rator wojewódzki w Warszawie; Anna Detko-JACKOWS-
KA – Wiceprokurator wojewódzki w  Warszawie; Piotr 
ALEKSANDROW – sędzia, Przewodniczący Wydziału 
VII Karny m. st. Warszawy.

Wyróżniony: Odznaką Honorową Klubu Więzio-
nych, Internowanych, Represjonowanych w  Białymstoku 
(12.12.2006). Członek Honorowy Stowarzyszenia b. funk-
cjonariuszy MO represjonowanych za działalność związko-
wą i polityczną w latach 1981-1989 „Godność” (21.11.2011). 
Wyróżniony Odznaką Honorową NSZZ Policjantów 
w  25-lecie powstania ZZ FMO za udział i  pomoc w  jego 
tworzeniu na terenie Białostocczyzny (23.05.2006); Odzna-
ką 30-lecia i  35-lecia Ruchu Reformatorsko-Związkowego 
w  organach MO (1.06.2016); Medalem XX-lecia NSZZP 
(17.11.2010) oraz XXV-lecia NSZZ Policjantów (28.04.2015); 
Medalem „Chwała Niepokornym – 13.XII.1981. Białystok” 
(9.12.2016); Medalem w 35. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego NSZZ „Solidarność”. Komisja Krajowa 1980-
2015. (31.12.2016); Medalem „Nasz Honor dla Godności 

Powstania Policji Państwowej – za zasługi dla NSZZ Poli-
cjantów (28.09.2019); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (29.11.2011).

Kim był (i  jest) Edmund Lajdorf – jak pisał war-
szawski historyk …“specjalistą od spraw trudnych i nie-
możliwych do wykonania na rzecz “S” i ZZ FMO”, a ks. 
Infułat Jan Sikorski tak pisał w  liście do Prezesa IPN 
Jarosława Szarka: …Bogata dokumentacja historyczna 
Pana Lajdorfa… od wielu lat utwierdza mnie w moim 
głębokim przekonaniu o  jego prawdomówności, rzetel-

ności i  uczci-
wości. Jego nie-
konwencjonalna 
d z i a ł a l n o ś ć 
w  Solidarności 
oraz jako działa-
cza „S” w Związ-
ku Zawodowym 
Milicjantów za-
sługuje na nie-

kwestionowany podziw i uznanie. Tego listu Prezes nie 
czytał – zapoznała się z nim dyr. Archiwum pani Kruk.

Dla pani Małgorzaty Kruk „nie trzeba żadnej lustracji, 
sądów – tak komentuje na swoim profilu społecznościo-
wym Maciej Gawlikowsk (działacz antykomunistycznej 
opozycji w  PRL) wywiad p. Kruk dla PAP. Wystarczy 
decyzja pani Kruk!”. Czy prawdą jest, że była wywia-
dowcą, policjantem, prokuratorem, biegłym sądowym 
i sędzią – wydającą decyzje? Wystarczy decyzja p. Kruk 
i Pan Prezes Sza-
rek nie czytając, 
podpisze … i  tw 
dostaje KWiS, 
podpisuje inne-
mu, który dostaje 
400. To jest rażą-
ce niedbalstwo 
pani dyr. Archi-
wum Małgorzaty 
Kruk a wspiera jej działanie z-ca Mariusz Żuławnik. Tym 
bardziej, że prezes Szarek i dyr. Żuławnik w innej sprawie 
wydają dwie sprzeczne decyzje.

Powtarza się styczeń roku 1981, gdy grupa tajnych współ-
pracowników – członków prezydium – inspirowanych 
przez SB i kilkoro „pożytecznych idiotów”, usuwała z prezy-
dium MKZ „S” przewodniczącego Prajznera, Sławińskiego, 
Puchalskiego, Bujwickiego i Lajdorfa – pomawiając ich, że 
są ubekami, złodziejami… a później Nadzwyczajne Walne 
przywraca ich do pracy. (B. Bujwicki. „Mój Rok 1980”). Te-
raz grupa „pożytecznych (…)” z WIRu próbuje pomawiać 
Edmunda. WIR jeszcze nie oczyścił się z tajnych współpra-
cowników… ponadto ”mają na stanie” – brak uchwał o usu-
nięciu ich z członkowstwa, m.in.: ps. Andżelika, ur.1939; ps. 
Adam,1951; ps. Marek,1928; ps. Patryk,1948; ps. Emil,1945; 
ps.Romek,1940; ps. Konrad,1952; ps. Mietek,1947; ps. Ar-
tur,1958…

Fot. 2019. Więzenie w Białymstoku

Fot. 2019. Areszt Śled-
czy na Rakowieckiej

Fot. 2019. (KMMO), obecnie KMP 
w Białymstoku

Polski” – SFMO „Godność” (30.09.2018); Odznaką Hono-
rową Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby repre-
sjonowanej z powodów politycznych „Za zasługi dla Nie-
podległości 1956-1989” (29.10.2018r); Medalem 100-lecia 

Fot.: Częstochowa, Jasna Góra, 28.09.2019.

Nie mów fałszywego świadectwa...
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DLACZEGO o  tym piszemy, bo kilkoro członków 
WIRu w tym m.in. J. P., B. D., K. N., S. K., częściowo nowe/
stare władze pomawiają wszystkich wokoło… Tamci 
w 1981 chcieli przejąć władzę w prezydium Zarządu „S”, 
(Gołębiewski, Pietkiewicz, Przestrzelski ps. „Andrzej”, 

Kamiński ps. 
„Marek”, Szczę-
sny, Rakowicz, [- 
– – – ], a obecni, 
chyba zagłuszyć, 
tak – zagłuszyć 
swoje sumienie 
z  minionych lat. 
Jak można szefo-
wać organizacji 
ludzi więzionych, 
internowanych, 

represjonowanych (WIR) gdy otrzymuje się w  2005r. 
z  IPNu zaświadczenie (11/05), że nie jest pokrzywdzo-
nym w rozumieniu art. 6.

12 grudnia 1981 przyszli esbecy do „Hotelu Asy-
stenta” na Świerkową w  Białymstoku aby internować 
Jarka Kaczyńskiego, i  nie zastali go. (włączony już 
16.10.1980r. do grupy /IPN Bi 047/2227 str. 136/ „osób 
przewidzianych do izolacji na wypadek zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa”). Jarek, jak co tydzień w  piątek 
wrócił do Warszawy i w sobotę do bardzo późnych go-

Nowy/stary Zarząd WIRu od 23.11.2019 r. …
trzeci, czwarty… piąta „…trzymający władzę”

Fot. Władysław Tokarski

dzin nocnych przygotowywał się do wykładu na Wy-
dziale A-E w Filii UW w Białymstoku. I mówiąc praw-
dę… wspomniał, że spał do godzin przedpołudniowych 
w niedzielę.

A „HIENY MEDIALNE” z lubością szczekają i wyją 
jak oszalałe – przyklaskując, z ironią powtarzają „spał 
do południa”…, „spał do południa”.

A inni z WIRu z lubością... pomawiają … działalność 
Lajdorfa – niebezpieczny facet (czytaj: za dużo wie), i z 
ironią powtarzają, że nie ma na niego dokumentów?!

v
Przed zatrzymaniem (4.05.84), Lajdorf ukrywał się w pobliżu 

kościoła św. Józefa na Woli (Jest to jego parafia, gdzie probosz-
czem był ks. Jan Sikorski). Jechał na działkę (do domku w któ-
rym także ukrywał się) aby zakończyć opracowanie broszury 
„Jak pszczółka Maja zakłada Solidarność”. Wystawiony, zatrzy-
many jest na dworcu PKP/PKS w M. Mazowieckim, przewie-
ziony do MSW (chowa pozostałe fanty! – B. Bujwicki. „Mój rok 
1980”) w Warszawie (pobity), następnie do KSMO (na „dołek”). 
Na drugi dzień ponownie do MSW i do Aresztu Śledczego na 
Rakowiecką. Po zwolnieniu w sierpniu 1984, przewożąc, esbecy 
zatrzymują się (markując) przy lesie…, następnie (markując) 
przy więzieniu na ul. Kopernika. Ma meldować się w KMMO 
na ul. Bema w Białymstoku. (Załączono fot. z ostatnich miejsc 
pobytu, 4 maj – 5 sierpień 1984r).

Redakcja
Fot.: x9. BI Pierwsza “S”. WIR Białystok 2019©.

…Łomotanie do moich drzwi 
i krzyki; (...)! Otwieraj! Nie otwieram. 
W przedpokoju drżąca żona, obok po-
chlipujące, wyrwane ze snu dzieci, 6 
letnia Ania i 12 letni Sławek. Nie mam 
czasu ich przytulić, bo zamki pod 
ciosami powoli ustępują. A  ja, muszę 
jeszcze wskoczyć w  buty, jesionkę, 
otworzyć drzwi na balkon, przedrzeć 
się przez sznurki na bieliznę i pokonać 
dwa piętra – bez spadochronu. Udało 
się… Resztę nocy, ze spuchniętą nogą 
spędzam w rupieciarni Młodzieżowe-
go Klubu „Iskra”, przy ulicy prowadzą-
cej do WSK Świdnik… Około godz. 9, 
koledzy, zakładową karetką pogotowia 
przewożą mnie na teren fabryki. Two-
rzymy Zakładowy Komitet Strajko-
wy, ogłaszając strajk okupacyjny. 
Zajmuję miejsce w  studio radio-
węzła fabrycznego na 3 doby. Tyle 
trwała nasza walka z ZOMO i woj-
skiem.

Po pacyfikacji WSK PZL 
Świdnik 16 grudnia 1981r., trwa 
wyłapywanie organizatorów 

Wigilia Bożego Narodzenia 1981
strajku okupacyjnego. Ja pozostaję 
w zakładzie – ukrywam się. Moja ko-
lejna kryjówka, to kanał energetyczny, 
mieszczący się pod torami zakładowej 
„ciuchci” i hali do cięcia blach. Przez 
cały czas pracują nade mną robotnicy, 
a  co jakiś czas przejeżdża z  hukiem 
„ciuchcia”, dostarczając materiały. 
Prostokątne pomieszczenie, z  kwa-
dratowym filarem pośrodku i  wsze-
lakimi rurami i  przewodami straszy 
wyglądem. Jest ciemno i  zimno, po-
mimo przechodzących rur z  ciepłą 
wodą. Żeby nie dać się złapać – choć 
nie chcę, muszę tu zostać. Miało być 

tylko dzień, może tydzień? Pozosta-
łem w  swoim „Koszmarze Mroku” 
przez 120 dni. Tutaj spędzam świę-
ta Bożego Narodzenia. Opustoszał 
zakład, ucichły maszyny. W  kufajce 
i  watowanych spodniach, przy ga-
łązce świerkowej i  świeczce, witam 
Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. 
W wigilię, odwiedził mnie mój jedy-
ny kontakt, zakładowy hydraulik, /
mógł się poruszać po zakładzie/, Ja-
nek Borysiuk. Dostarczył mi jedze-
nie, opłatek i pierwszy list od mojej, 
ukochanej żony. Janek zniknął w za-
ułkach zakładu. Zostałem sam. Nie 
opuściły mnie tylko czarne, dręczące 
myśli i  wataha, rozwydrzonych, dzi-

kich kotów. Zapewne, dzięki nim, 
nie nawiedzały mnie gryzonie. 
Ale koty dawały mi się strasznie 
we znaki, podkradając nocą je-
dzenie i wrzeszcząc, jakby je ktoś 
ze skóry obdzierał, albo dla od-
miany żałośnie płacząc, jak małe 
dzieci. Utrapienie nie do opisa-
nia. No cóż, to ja byłem intruzem 

Wigilia Bożego Narodzenia...
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na ich terenie. Czas wlókł się powoli. 
Wojna Jaruzelsko-Polska nie kończyła 
się, a ja słabłem z każdym dniem, nie 
tyle fizycznie, co psychicznie („stres 
pourazowy” – syndrom wszystkich 
ukrywających się osób przez dłuższy 
czas w  tamtych latach. Takich osób 
jest setki - sprawa dla IPN. Redakcja), 
obawa, że mogą szukać z psami.

Pewnej nocy komendant Straży 
Przemysłowej robił obchód fabryki 
ze swoim wilczurem. Struchlałem ze 
strachu, gdy za kotami do mojej nory 
wpadło psisko. Schowałem się za fila-
rem. Na szczęście komendant zawołał 

Ludzie się cieszą, że cię dotąd nie zła-
pali. Potem, mimo różnych przygód, 
w moim „Koszmarze Mroku”, a były 
prawie każdego dnia, nie dałem się 
złamać złym podszeptom. Z zakładu, 
oszukując podwójne straże / wojsko-
wą i  przemysłową/, wyjechałem po 
świętach Wielkiej Nocy. A do domu, 
wróciłem przed kolejnymi świętami 
Bożego Narodzenia. Później spędzam 
jeszcze jedne Święta Wielkanocne 
w  1984, ale już pod „czułą opieką” 
władzy więziennej, na Rakowieckiej 
37,  w celi wśród zatrzymanych osób 
z Solidarności i nie tylko. /.../

Andrzej Radzicki urodził się w Nasielsku, w kwietniu 
1952 roku. Dwadzieścia lat później został funkcjo-

nariuszem w  Komendzie Miejskiej w  Białymstoku. Jak 
wielu zaczynał od kompanii patrolowej, przez jakiś czas 
pracował w  posterunku na peryferiach miasta, potem 
jako dyżurny w komisariacie V i dzielnicowy w komisa-
riacie II. Poznał służbę „od podszewki”, wszystkie barwy 
życia codziennego.

Gdy w maju 1981 r. 
do jego jednostki do-
tarł telefonogram z ko-
misariatu MO w  Szo-
pienicach powiedział 
głośno: – No, wreszcie 
coś się ruszyło…

Na pierwszym zebraniu wybrano go wiceprzewodni-
czącym komitetu założycielskiego ZZ FMO garnizonu 
białostockiego. Dwa dni później z Krzysztofem Florczy-
kowskim zameldowali się w stolicy, w batalionie patrolo-
wym komendy stołecznej MO. Zrobiło na nim wrażenie, 
że inicjatorami ruchu związkowego są ludzie podobni do 
niego wiekiem, stażem, a często z tym samym doświad-
czeniem, i  oczekiwaniami. 1 czerwca 1981 r., podczas 
I Zjazdu Związków Zawodowych Funkcjonariuszy MO., 
ochraniał obiekt i czuwał nad bezpieczeństwem uczestni-
ków zjazdu, dyskutował i wybierał władze. Był na drugim 
zjeździe i mocno przeżywał, że nie wszyscy wytrzymali 
napięcia, presji przełożonych. Wkrótce sam się przeko-
nał, do czego są zdolni jego szefowie.

Po spotkaniu na stadionie „Gwardii” w  Białymstoku 
z  działaczami związkowymi, byłymi już milicjantami 
z Warszawy: Irkiem Sierańskim i Tadkiem Bartczakiem, 
został zatrzymany przez oficera ze swojej jednostki. Na-
stępnie przed całą kadrą kierowniczą jego szef, komen-
dant miejski naubliżał mu niecenzuralnymi słowami, 
wulgaryzmami – odebrał mu broń i wysłał w pojedynkę 
na patrol. Jego zdjęcie i  Krzyśka Florczykowskiego po-
jawiło się na tablicy w formie listu gończego. Wzywany 

Andrzej Radzicki 
1952-2012

do siedziby komendy wojewódzkiej każdorazowo otrzy-
mywał eskortę, był lżony i upokarzany – 31 lipca 1981 r. 
został zwolniony ze służby, z  paragrafu 7 tj. dla „dobra 
służby”.

Nawiązuje kontakt z  białostocką „Solidarnością”, 
otrzymuje wsparcie, działa dalej. 25 września jest w są-
dzie warszawskim z  nadzieją na rejestrację związku, 

potem przeciwko bez-
prawiu protestuje z  in-
nymi w  hali „Gwardii”. 
W  grudniu 1981 r. wraz 
z kilkoma kolegami pro-
testuje pod Wyższą Szko-
łą Oficerów Pożarnictwa 
przeciwko jej likwidacji 

w odwecie za prosolidarnościowe postawy studentów.
Ściśle współpracuje z Edmundem Lajdorfem, oddele-

gowanym przez „Solidarność” do pomocy związkowcom. 
Zajmuje się kolportażem odezw i ulotek, na zaproszenie 
górniczej „Solidarności” z  delegacją milicyjnych związ-
kowców uczestniczy w  spotkaniu w  kopalni „Rozbark” 
w Bytomiu, mają okazję rozmawiać z prymasem J. Glem-
pem, który zapewnia ich o swoim wsparciu.

Bierze udział w  proteście głodowym w  szczecińskiej 
stoczni.

W stanie wojennym jest jednym z pierwszych Związ-
kowców internowanych w  woj. białostockim, 

przychodzą po niego 14 grudnia i  osadzony w  areszcie 
KW MO. Z  trudem znosi więzienne rygory i  szykany, 
były milicjant podlegał szczególnej „trosce”: – „ Strażni-
cy nie darzyli nas sympatią, często wpadali do celi robiąc 
tzw. kipisz, wywracali wszystko a także nas pałowali. /…/ 
W  święta Bożego Narodzenia po kolacji zaczęliśmy śpie-
wać kolędy, strażnicy gdy to usłyszeli wbiegli do sali i pa-
łowali nas jak zwierzęta”. Wiele razy słyszał, że „powinno 
się go zastrzelić”.

7 stycznia 1982 r. przewieziono go do ośrodka 
„przystosowania społecznego” w  Suwałkach, gdzie 

swego pupila. Długo po tym incy-
dencie nie mogłem dojść do siebie. 
Zarośnięty, niedogrzany, w  ciągłym 
napięciu przed wpadką, zaczynałem 
mieć niechrześcijańskie myśli. Naj-
bardziej natarczywa była ta, aby ze 
sobą skończyć. Dała mi spokój, kiedy 
żona podała mi przez Janka różaniec. 
Moc paciorków, jakby mnie ocknę-
ła i  zawstydziła. – Fred! – co z  tobą? 
Jeszcze nie tak dawno przewodziłeś 
tysiącom, byłeś z nimi na barykadach! 
A  co z  rodziną, ojczyzną, przyjaciół-
mi, internowanymi, prześladowany-
mi? Co chcesz zrobić – radość juncie? 

Andrzej Radzicki...

u
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„często robiono tzw. suche łaźnie, ustawiały się dwa sze-
regi strażników z  pałkami a  my musieliśmy pomiędzy 
nimi biec”.

21 stycznia zostaje formalnie aresztowany pod zarzu-
tem rzekomego ujawnienia tajemnicy państwowej i służ-
bowej (m.in. „ujawnił „Solidarności” skład osobowy 
referatu dzielnicowych z  wykazaniem rejonów służbo-
wych…” – więcej inf. na str. 39. Nie mów fałszywego…), 
i  przewieziony do aresztu śledczego w  Białymstoku. 
Współoskarżonym jest jego kolega Krzysztof Florczy-
kowski i była sekretarka Wydziału Ogólnego w Komen-
dzie Wojewódzkiej MO, Eliza Kustra.

Jest wielokrotnie przesłuchiwany, lżony, poniżany, 
pozbawiony elementarnych praw i straszony, że „bę-

dzie długo siedział w więzieniu”. Pisze skargi na przesłu-
chującego go oficera SB, bez rezultatu, raczej wzmacniają 
potrzebę represji wobec byłego milicjanta. Podczas jed-
nego z kolejnych przesłuchań zostaje przykuty do kalo-
ryfera i  dotkliwie pobity przez funkcjonariusza SB kpt. 
Siemioniuka w  obecności prok. Bohdana Sawickiego), 
ciosy trafiają w głowę i brzuch. Przy życiu utrzymują go 
listy od żony, choć docierają rzadko, chyba nie wszystkie 
i z opóźnieniem. Gdy raz i drugi słyszy, że „nie zobaczy 
już rodziny” nachodzą go złe myśli, nie może spać, zała-
muje się.

2 lutego strażnik zapisuje „w czasie apelu wieczornego 
stwierdzono, że miał związane ręczniki”, wnioskuje o skie-
rowanie Radzickiego do psychiatry. 23 lutego, pisze list 
do żony, w intencji i zamierzeniu pożegnalny.

Kochani! Chciałbym Was wszystkich mocno uściskać 
i ucałować oraz pozdrowić z Bogiem. List otrzymałem 
w dniu dzisiejszym i od razu usiadłem Ci odpisać. Pacz-
kę otrzymałem jak również paczkę ubraniową za którą 
Ci serdecznie dzięku-
ję. Haniu piszesz, że 
Ty strasznie przeży-
wasz moją nieobec-
ność w  domu, otóż 
ja bardziej przeży-
wam i  martwię się 
o Was tak, że już nie 
mogę wytrzymać. 
Od niedawna nasi-
liły się u  mnie silne 
bóle głowy, leki ja-
kie otrzymują nic mi 
nie pomagają, ja już 
tak dłużej nie mogę 
wytrzymać. Cały 
czas byłem i  będę 
z  Wami do ostatniej 
chwili mego życia. 
Haniu trudno, może 
to wszystko prze-
ze mnie , ale może 

ja już Ciebie i dzieci nie będę dręczył, może przeżyjesz 
to. Dziękuję Ci za dotychczasowe nasze współżycie i że 
urodziłaś mi dwoje dzieci, które bardzo kocham i  po-
zostawiam jako swoje potomstwo. Nie myśl o mnie źle, 
że ja się boję, ale ja już naprawdę nie mogę wytrzymać. 
Haniu – kochanie, wycofaj pieniądze od adwokata oraz 
z  Aresztu Śledczego, które mi przysłałaś. Adwokat nie 
będzie mi już potrzebny a pieniądze Ci się przydadzą na 
inne cele. (...)

Kochane dzieci Beatko i  Adaś, słuchajcie się mamusi 
i pamiętajcie o tatusiu. Uczcie się dobrze. Dzieci tatuś już 
nie wróci do Was i nie będzie się z Wami bawił. Haniu To-
bie życzę /…/. Kończąc ten list chciałbym Wam wszystkim 
podziękować za wszystko i życzyć Wam szczęśliwego dal-
szego życia. Całuję Was bardzo mocno jak tylko mogę, jak 
również Haniu Twoją rodzinę i moją. Ucałuj najmocniej 
moją matkę i ojca i Barbarę.

Żegnam Was – Twój mąż i ojciec dzieci. Andrzej.
Ps. Haniu pozdrów moich kolegów, których znasz i poże-

gnaj ich odemnie. Andrzej!
Żyjcie w pokoju ducha i niech Bóg będzie z Wami.

Nikt nie reaguje, esbecy przetrzymują list, z opóźnie-
niem dociera do prokuratora. Zostawiony z własny-

mi myślami kilka dni później, w nocy 28 lutego, Radzicki 
podejmuje desperacką próbę popełnienia samobójstwa. 
Na szczęście budzi się śpiący obok kryminalista i wszczy-
na alarm. Dwukrotnie operowany ledwo uchodzi „spod 
kosy”, przeżyje. Prokurator dopiero 5 marca postanawia, 
że list może zostać przesłany do domu – rodzina dowie 
się po kilku kolejnych dniach.

20 maja 1982 r. razem z Florczykowskim i Kustrą zosta-
je skazany na półtora roku więzienia /z zawieszeniem na 
trzy lata/ i wysoką grzywnę. Na wolność wychodzi wrak 

człowieka. Powoli 
dochodzi do siebie, 
zdrowieje; nie chce 
być ciężarem dla 
najbliższych, musi 
wesprzeć rodzinę.

W  23 białostoc-
kich zakładach 
pracy odmówiono 
mu zatrudnienia, 
wspierają go kole-
dzy i  związkowcy 
z  „Solidarności”. 
Działa w  podziem-
nej strukturze NSZZ 
„ S o l i d a r n o ś c i ” 
Rolników Indy-
widualnych. Sys-
tematycznie jest 
z a t r z y m y w a n y, 
przes łuchiwany, 
straszony.

Białystok 3.06.2011. Uroczystość 30-lecia ZZ FMO – nadanie od-
znaczeń. A. Proba, K. Florczykowski, J. Sekuła, Andrzej Radzicki, 
S. Kopka (autor „Zakazany Związek”. Wyd. NSZZ Policjantów), M. Basiewicz, M. 
Marsiske, B. Czerwiński. 

Andrzej Radzicki...

Fot.: BI. Pierwsza „S”. WIR Białystok 2019©
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Do „życia” wraca po przełomie w 1990 r. Zdrowie nie 
pozwala na założenie munduru, a poza tym, tam ciągle 
pracują jego oprawcy. Odnajduje kolegów, wspierają się, 
organizują, zabiegają o  zadośćuczynienie za doznane 
krzywdy. Zostaje członkiem NSZZ Policjantów, wice-
przewodniczącym zarządu terenowego, członkiem Za-
rządu Klubu Więzionych, Internowanych i  Represjono-
wanych, a także Stowarzyszenia „Godność”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, medalem „Za 
Zasługi dla Policji”, medalami związkowymi. Pośmiertnie 
Krzyżem Wolności i Solidarności. Zmarł 12 lutego 2012 r.

W grudniu 2017 r. w uznaniu jego za-
sług Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjan-
tów w  Białymstoku utworzył fundację 
Pomagamy i  Pamiętamy im. Andrzeja 
Radzickiego. /…/

Polska. Warszawa, 10 kwietnia 2017r.
Berdard Bujwicki
Edmund Lajdorf
Andrzej Proba
Julian Sekuła
Represjonowani w PRL
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Washington, D.C. 20500 USA
Szanowny Panie Prezydencie
Z okazji wyboru Pana na Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej składamy Panu na wstę-

pie serdeczne gratulacje i  z  całego serca życzymy dokonania sprawiedliwych przemian w  Pana Kraju, które jak 
mamy nadzieję wpłyną również pozytywnie na demokratyczne przemiany w innych państwach, w tym szczególnie 
w naszej Ojczyźnie jaką jest Polska.

Panie Prezydencie
Jesteśmy przekonani, że doskonale zdaje sobie Pan sprawę z zagrożenia dla pokoju na świecie, jakie niesie ze 

sobą imperialna Rosja. My, zwykli obywatele, znający bardziej realnie metody działania Władimira Putina i jego 
popleczników bardziej odczuwamy to zagrożenie, a znając przeszłość ze służb specjalnych Putina i historię Rosji 
nie możemy zaufać w dobre intencje tego człowieka i tego kraju.

Zagrożenie naruszenia pokoju i suwerenności innych państw ze strony Rosji jest realne. Rosjanie nie zatrzy-
mają się na Ukrainie – podbiją ją całą. Będą szli dalej, zajęli Krym, zajmą kraje bałtyckie (Litwę, Łotwę, Estonię), 
Finlandię i Białoruś. Podbiją Polskę i dawne kraje Europy Wschodniej (Słowację, Czechy, Węgry, Rumunię, Buł-
garię, Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę), a także Gruzję, Mołdawię. Razem z Turcją mogą 
także zagarnąć Macedonię, Grecję, Cypr. Zagrożenie obejmuje Szwecję. I zrobią granicę pomiędzy Wschodem 
i Zachodem jak za dawnych lat. To jest czarny scenariusz. Rozumiemy, że stacjonowanie wojsk NATO na rubie-
żach granic z Rosją jest czynnikiem odstraszającym – aby było tylko skutecznym!

Polacy przez tysiąc lat odpierali ataki wojsk rosyjskich. Polska przez 123 lata była w niewoli rosyjskiej. Po uzyska-
niu niepodległości w 1918 roku, ponownie musieliśmy bronić Warszawy, gdy Stalin ze swoją Armią Czerwoną szedł 
szerzyć komunizm w Europie. Polska armia pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1920 roku obroniła 
Europę przed rozlaniem się rewolucji komunistycznej – pokonując 140 tysięczną armię bolszewickiej Rosji.

Większość Polaków, tak jak i Amerykanie nie chce uchodźców – muzułmanów i terrorystów w swoich krajach. 
Decyzję Unii Europejskiej o rozlokowanie uchodźców w naszym kraju, Rząd Premier Beaty Szydło, Prezydent Rze-
czypospolitej Polski Andrzej Duda i szef partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński, partii która wygrała 
wybory, takiej decyzji NIE AKCEPTUJĄ. Jesteśmy zdania, że Kanclerz Niemiec, Pani Angela Merkel odpowiada 
moralnie za śmierć tysięcy uchodźców, gdyż zapraszając, nie zapewniła im bezpiecznego dotarcia do Europy.

My także pamiętamy muzułmanów. Chrześcijańskie wojsko polskie i  sprzymierzeńcy pod wodzą króla pol-
skiego Jana III Sobieskiego rozgromiło w 1683 roku pod Wiedniem 110 tysięczną muzułmańską armię turecką. 
Polska uratowała chrześcijańską Europę przed nawałą muzułmańską – panowaniem islamu!

Zaproszenie Prezydenta
Donalda Trumpa do Polski

Zaproszenie Prezydenta...
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Panie Prezydencie
My Polacy i Pana Naród mamy wspólnych bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Polski i o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych. Są to generałowie brygady Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko. Walczyli w szere-
gach armii Jerzego Waszyngtona gdzie gen. Pułaski jako dowódcą Armii Kontynentalnej pokonał w 1779r. 10-ty-
sięczną armię angielską.

Trzeba przywołać także naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II, który odmienił oblicze polskiej ziemi, 
na której powstał Związek Solidarność i wybitnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych AP Ronalda Reagana. To 
dzięki nim runął mur berliński i wolność przyszła do krajów ujarzmionych przez Związek Sowiecki – Rosję.

Dzisiaj Polska jest partnerem gospodarczym, politycznym i militarnym USA. W Polsce swoje inwestycje ma 
amerykański kapitał. Dla USA i Pana, Panie Prezydencie, Polska i Polacy mają bardzo wiele sympatii i cieszymy 
się, z Pańskich deklaracji w naszej sprawie.

Dziękujemy Panu Panie Prezydencie, że rozlokowywani Pańscy żołnierze na terenie Polski będą razem z na-
szymi żołnierzami strzegli naszych granic.

Wojny Rosjan z innymi narodami odbywają się cyklicznie.
Jacy są Rosjanie ukazują to autorzy w swoich książkach. (załączniki)
Przytoczone poniżej (załączniki) fakty historyczne świadczą niezbicie, że mamy pełne podstawy do obaw o na-

sze i naszego Kraju bezpieczeństwo. Mimo nastania z woli Polaków nowych rządów, których celem jest dokonanie 
pełnych przemian i uwolnienie nas od byłych postkomunistycznych rządów powiązanych z komunistycznymi 
służbami specjalnymi, zdajemy sobie sprawę, że łatwo i szybko do normalności nie da się powrócić, tym bardziej, 
że struktury mafijne dawnych komunistycznych służb specjalnych opanowały prawie wszystkie instytucje Pań-
stwa (Sądy, Prokuraturę, Policję, panoszące się w Polsce obce media) i mocno się w nich zakorzeniły.

Wiemy, że osoby wywodzące się z  opozycji antykomunistycznej, które nie dały się przekupić komunistom 
i  wejść w  zamian za różne profity do postkomunistycznych rządów, są teraz przez obecną opozycję w  sposób 
szczególny atakowane i zniesławiane. Przykładem jest Pan Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej czy 
Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro obaj w rządzie Pani Premier Beaty Szydło, chcący ujawnić wszyst-
kich zdrajców Polski.

Takich pozytywnych ludzi jest jednak więcej i dzisiejsza opozycja ściśle powiązana z zarządzającymi Polską 
komunistycznymi służbami specjalnymi oraz socjalistami z Zachodniej Europy najbardziej się boi, bo zdaje sobie 
sprawę z ich wielkiej determinacji w dążeniu do celu jakim jest wyplenienie pozostałości komunizmu z Polski 
i oddanie jej w ręce uczciwych obywateli.

Z tych też powodów jesteśmy przekonani, że rozlokowywanie armii amerykańskiej w strukturach NATO w Pol-
sce jest bardzo celowe, bo działa odstraszająco na imperialistyczną Rosję, ale również na wszelkiej maści post-
komunistów, którzy jeszcze czują się w Polsce silnie i chcą dokonać zamachu na demokratycznie wybrany rząd 
– atakując go ze wszystkich stron i usiłując dokonać rewolucji przez podburzanie ludzi na ulicach.

Mamy nadzieję, że Pan Prezydent te wszystkie zagrożenia dostrzega i liczy się z nimi, gdyż zagrożenia te nie 
tylko godzą w Polskę, ale i inne kraje, które chcą żyć z poszanowaniem swoich praw i swojej polityki. Nie chcemy 
być pseudo niewolnikami dla innych silniejszych państw Europy Zachodniej, które wręcz siłą narzucają nam 
swoją wolę i którym nie na rękę jest istnienie silnej i dumnej ze swej niezależności Polski.

Jesteśmy przekonani, że w imię solidarności międzynarodowej nie pozwoli Pan kolejny raz wdeptać w ziemię 
dumnego Narodu Polskiego, który nigdy się nie dał i nie da zniewolić.

Panie Prezydencie
Chcielibyśmy bardzo, aby Pan Prezydent był Pierwszym Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-

nocnej który naprawi błędy swoich poprzedników. My Polacy, Nasz Naród wie, co się stało w Jałcie w 1945 roku. 
Mija 72 lat od kolejnego rozbioru Polski podpisanego przez Józefa Stalina (Rosja), Winstona Churchilla (Wielka 
Brytania) i Franklina D. Roosvelta (USA).

Ta zdrada jest cierniem w umysłach Polaków dlatego, że przez tyle lat my, Polacy, nie możemy jak inne narody 
m.in. swobodnie podróżować do Stanów Zjednoczonych.

Jesteśmy przekonani, że poprzednia administracja USA mogła obawiać się naszego narodu z  tego powodu, 
iż mamy krytyczny stosunek do imigrantów innej wiary niż chrześcijańska i potrafimy radzić sobie z wszelkimi 
trudnościami, jakie spotykaliśmy w trakcie próby zniewolenia nas jako Narodu. Mamy swoją godność i honor, 
czego z całą pewnością brak jest innym imigrantom liczącym na łatwe i często nielegalne zyski.

Nie zagrażamy nikomu i nie mamy planów, tak jak muzułmanie, zmierzających do przejęcia całych krajów do 
swojej dyspozycji. Wielokrotnie walczyliśmy o prawa i wolność innych narodów w tym w USA, co potwierdza, iż nie 
stanowimy zagrożenia, lecz jesteśmy ostoją bezpieczeństwa ludzi. Jesteśmy przekonani, że Pana żona, Pani Melania 
mająca słowiańską krew, potwierdzi te opinie w całej rozciągłości, że jesteśmy dumnymi Narodami i dlatego boli 
nas, że byliśmy dyskryminowani przez poprzednie administracje USA. Mamy jednak nadzieję, że to się zmieni.

Zaproszenie Prezydenta...
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W czasie konwencji wyborczej podczas spotkania w Chicago z Kongresem Polonii Amerykańskiej powiedział 
Pan Panie Prezydencie, m.in.:

…Polacy to wspaniali ludzie, moi ludzie, a jeśli zostanę wybrany to pamiętajcie, że my troszczymy się o swoich ludzi… 
Wkład Polaków w rozwój Ameryki dotyczy każdego aspektu naszego życia i zostanie to docenione, jeśli znajdę się w Bia-
łym Domu… Polacy zostaną docenieni, gdyż na to zasługują, pamiętajcie o tym … Zajmie się sprawą zniesienia amery-
kańskich wiz dla Polaków już w pierwszych tygodniach po objęciu urzędu… Nigdy was nie zawiodę…

Panie Prezydencie z wielką nadzieją czekamy na pierwszy Pana ruch… ruch bezwizowy (Wisa Waiver Pro-
gram) dla Polaków. Liczymy na Pana wpływ w Senacie i w Kongresie i wierzymy, że większość kongresmenów 
i senatorów jest Polakom w tym kontekście przychylna.

Panie Prezydencie, w imieniu Polaków którzy kochają wolność i niepodległość, serdecznie zapraszamy Pana do 
naszej Ojczyzny. Spotka się Pan z wielkim przyjęciem i z wielką gościnnością na naszej ziemi.

Dziękujemy i prosimy administrację Pana Prezydenta o potwierdzenie otrzymania naszego listu.

 Edmund Lajdorf

 działacz Pierwszej Solidarności
 w imieniu Represjonowanych w PRL

PS. Otrzymaliśmy (poprzez przyjaciół) ustne potwierdzenie z  Białego Domu, oraz pisemne z  Ambasady USA 
w Warszawie o otrzymanym – (w j. angielskim) – zaproszeniu Prezydenta Trumpa do Warszawy. Zaproszenie od 
Prezydenta Andrzeja Dudy, Prezydent USA otrzymał 26 maja 2017r. w Brukseli podczas szczytu NATO (pozostało 
teraz odsłuchać przemówienia Prezydenta D. Trumpa z 6 lipca 2017r.).

Stanowisko 
działaczy opozycji antykomunistycznej

i osób represjonowanych z powodów politycznych

Niżej podpisani działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych wyrażamy 
swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec niezrozumiałej opieszałości władz RP w realizacji wniosków naszych środo-
wisk i jesteśmy taką postawą zbulwersowani. Oprócz wypowiadania słów „cześć i chwała bohaterom” niewiele dla tych 
bohaterów zostało zrobione. Przedstawione w dniu 1 kwietnia 2019 r. wnioski i poprawki, obecnie uzupełnione do 
istniejącej ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych 
popieramy w całej rozciągłości. Wnioski te poparł Marszałek Sejmu p. Marek Kuchciński. Natomiast Pani Beata Szydło 
stwierdziła wręcz, że walczący o wolność Ojczyzny traktowani są, jako zło konieczne, a tzw. pomoc i wsparcie nazwała 
jałmużną. My nie zawiedliśmy Polski i Polaków, wręcz przeciwnie – zachowaliśmy się, jak trzeba. Z dobrodziejstw 
suwerennej i niepodległej Polski korzystają wszyscy, także wrogowie niepodległości Polski, oprócz działaczy opozycji 
antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, co jest rażącą niesprawiedliwością. Gotowi je-
steśmy do podjęcia akcji protestacyjnej w obronie naszych praw zawartych w art. 19 Konstytucji wg., których państwo 
ma obowiązek otoczenia stałą, specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie 
uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycz-
nym. Artykuł ten stanowi o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób, które uczestniczyły w działaniach łączących 
się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron. Zgodnie z ustawą zasadniczą intensywność i opieka państwa 
musi odróżniać się in plus od powszechnego wymiaru świadczeń, winna mieć wymiar specjalny i zapewniać godny 
poziom życia tym, którzy wywalczyli wolność Polsce. Tymczasem do budżetu państwa zwracane jest ponad 40% z sum 
przeznaczonych na realizację ustawy o działaczach opozycji...W nawiązaniu do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, którzy mówią, że Polacy zasłużyli na godny poziom życia żenującym 
jest, że ci nieliczni, co walczyli o wolność i niepodległości Ojczyzny i ją wywalczyli, jako drugie pokolenie w ostatnim

1.
stuleciu zmuszeni są żebrać o godne traktowanie i godziwe zabezpieczenie własnego bytu. Jako pokolenie, które 

walnie przyczyniło się do odzyskania niepodległości Ojczyzny stanowczo domagamy się pełnej realizacji naszych 
wniosków i poprawek do ustawy o działaczach opozycji i osobach represjonowanych z powodów politycznych, póki 

Stanowisko działaczy opozycji antykomunistycznej...
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my żyjemy. Załączając nasze wnioski, oczekujemy od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczenia ter-
minu spotkania z naszym środowiskiem, którego reprezentantem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Interesowanych 
i Represjonowanych.

Wnioski i poprawki do projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych 
z powodów politycznych.

Środowisko represjonowanych, które poświęciło swoje i swoich rodzin dobro na rzecz dobra wspólnego i które 
to dobro zostało osiągnięte, domaga się wniesienia przez MRPiPS nowelizacji ustawy o działaczach opozycji i osób 
represjonowanych z powodów politycznych z uwzględnieniem poniższych wniosków: 1. Osobom uprawnionym bę-
dącym emerytami przyznaje się miesięczną emeryturę w wysokości równej średniej płacy krajowej brutto. Kwota ta 
ulega aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto. 2. Osoby uprawnione mogą 
przejść na pełną emeryturę w wieku55 lat w przypadku kobiet i60latw przypadku mężczyzn. 3. Osoby uprawnione 
niebędące jeszcze emerytami otrzymują miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości najniższej emerytury. Kwota 
ta ulega aktualizacji wraz z aktualizowaną najniższą emeryturą Wszystkie świadczenia wypłacane są na dotychczaso-
wych zasadach – bez opodatkowania. 4. W przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie wypłacane 
jest dożywotnio współmałżonkowi w wysokości 50%pod warunkiem, że pozostawał z nim w związku małżeńskim 
w okresie prowadzenia przez niego działalności, o której mowa w ustawie i nie był współpracownikiem organów 
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 późn. zm.) oraz, że 
współmałżonek takiego świadczenia nie posiada z mocy niniejszej ustawy.

2.
5. Osobom uprawnionym zapewnia się korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

rehabilitacji bez skierowania oraz zakup aparatów słuchowych. 6. Osobom uprawnionym zapewnia się bezpłatne za-
opatrzenie w leki. 7. Osoby uprawnione mają prawo do bezpłatnego parkowania samochodu na obszarze całego kraju, 
w tym w obiektach leczniczo-sanatoryjnych. 8. Osoby uprawnione zwolnienie są z wnoszenia opłat klimatycznych i 
uzdrowiskowych. 9. Osobom uprawnionym przysługują bezpłatne przejazdy środkami komunikacji publicznej na te-
renie kraju. 10. Rozwiązanie stosunku pracy z osobą uprawnioną w okresie 3 lat przed osiągnięciem wieku uprawnia-
jącego do przejścia na emeryturę, może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. 11. W ustawie 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osób represjo-
nowanych z powodów politycznych: a) w art. 3 ust. 3d dodaje się zdanie: „lub zdegradowano i przeniesiono na gorsze 
stanowisko płacy”, b) w art. 10złagodzeniu ulegają rygory przyznawania pomocy pieniężnej, c) w art. 13wykreśla się 
wyraz „może”, a dodaje się wyrazy „ma obowiązek”. 12. Dofinansowuje się działalność stowarzyszeń osób represjo-
nowanych i więzionych oraz wynajem i utrzymanie lokali przeznaczonych na działalność statutową. 13. Beneficjenci 
ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 
okresu powojennego podlegają weryfikacji – analogicznie jak działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjo-
nowane – czy nie byli współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 
U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.). 14. Ujednolica się świadczenia i uprawnienia kombatantów z uprawnieniami 
i świadczeniami działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

Uzasadnienie.
Powyższe propozycje dotyczą częściowego wyrównania utraconych szans życiowych i godnego życia osób represjo-

nowanych z powodów politycznych. Są zarazem wypełnieniem artykół19 Konstytucji RP, która zobowiązuje państwo 
polskie do zapewnienia godnego poziomu życia osobom, które przyczyniły się do

3.
uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski oraz mówi o wyjątkowym i specjalnym ich traktowaniu. 

Zakres opieki państwa musi, więc odróżniać się in plus od zakresu powszechnych świadczeń przez cały dalszy okres 
życia takiej osoby. Prezentowane stanowisko wypracowane zostały na podstawie wielu rozmów i konsultacji wśród 
środowiska osób i organizacji represjonowanych. Dotychczasowe zapisy w ustawie nie są ani wyjątkowe, ani specjalne, 
ponieważ nie zapewniają godnego poziomu życia działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowa-
nym z powodów politycznych, mimo że ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji... w ciągu zaledwie czte-
rech lat swej żywotności nowelizowana była trzykrotni: dwa razy kosmetycznie, a trzeci bezowocnie. Ustawowa kwota 
czterystu kilkunastu złotych nie poprawiła bytu osobom represjonowanym. Są działacze, którzy mimo otrzymywania 
świadczenia w tej wysokości nadal żyją w przytułkach, grzebią w śmietnikach, żyją w ubóstwie. Znane są też przypadki 
samobójstw z powodu biedy, o czym też pisała prasa. Niestety, po wejściu w życie tej ustawy w 2015 r. poziom życia 
beneficjentów nie zmienił się – dodatek w wymienionej kwocie nie spowodował poprawy bytu osób represjonowa-
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nych, nie umożliwił im życia na godziwym poziomie. Wśród represjonowanych działaczy są też osoby, które zostały 
przeniesione na gorsze warunki płacy. Ich nie wyrzucono z pracy, ale pozbawiono możliwości awansu, premii, podwy-
żek, nagród. Są też tacy, których zmuszano do odejścia z pracy. Represje te skutkują wegetacją tych ludzi i ich rodzin 
do dnia dzisiejszego. One nie miały – i nie mają – żadnej możliwości dochodzenia swoich praw. Jeśli współmałżonek 
był represjonowany, to represje dotykały także drugiego współmałżonka, tym bardziej, jeśli był także zaangażowany w 
działalność opozycyjną (dotyczy współmałżonka, który pozostawał w okresie represji w związku małżeńskim i oczy-
wiście nie był współpracownikami bezpieki). Skutki represji i prześladowań ponosiła cała rodzina. Mimo tych represji 
działacze ci nie opuścili kraju, nie godzili się na wyjazd z Ojczyzny. Z powodu biedy następował stopniowy proces 
marginalizacji tych osób. Pomóc im może wyłącznie poprawa ich sytuacji finansowej. Są i tacy zmęczeni już życiem, 
którym brak sił do składania wniosków. Z powodu ubóstwa ani represjonowani, ani organizacje ich zrzeszające rów-
nież nie są w stanie uczestniczyć w działaniach wspierających polskie władze wyłonione w demokratycznych wybo-
rach, na które to władze oczekiwało całe pokolenie od 25 lat. Niezrozumiałe jest, więc, dlaczego sprawujący władzę w 
niepodległej ojczyźnie tak niesprawiedliwie traktują represjonowanych. Niejasny jest powód

4.
zwracania ponad 40% środków przeznaczonych na realizację ustawy o działaczach opozycji... do budżetu państwa, 

jako niewykorzystanych, chociaż represjonowani działacze opozycji są ostatnim, a dokładnie drugim pokoleniem, 
które w minionym stuleciu skutecznie wywalczyło wolność Polsce. To oni poświęcali się dla Ojczyzny. Poświęcili siebie 
i swoje rodziny. Oddali Jej wszystko, co mieli najlepsze. Uwzględnienie powyższych propozycji w ustawie będzie bar-
dzo spóźnionym spełnieniem powinności państwa wobec tych ludzi. Będzie już tylko częściowym wyrównaniem strat, 
jakie ponieśli w tej walce. Nasze wnioski dotyczą tych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz te osoby represjo-
nowane z powodów politycznych, którzy na skutek represji żyją poniżej średniej płacy krajowej. Poniesione materialne 
i zdrowotne straty winny być zrekompensowane dożywotnio do wysokości miesięcznej średniej płacy krajowej. Wsty-
dem dla zamożnego obecnie Państwa powinno być zwodzenie przez prawie 30 lat ludzi zasłużonych. Upokarzającym 
dla represjonowanych działaczy jest to, że muszą upominać się o to, co im się w oczywisty sposób należało i nadal 
należy i mimo, że z siebie wówczas najwięcej dali, to w zamian najmniej otrzymują. Mają najniższe renty i najniższe 
emerytury. Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej Polski korzystają wszyscy także ci, którzy byli Jej wrogami. To 
nie zarzut, lecz wskazanie na sprzeczność i rażącą niesprawiedliwość. Do tej pory uprzywilejowani są kaci opozycji i 
ich współmałżonkowie: aparat komunistyczny (w tym żona Kiszczaka, a wcześniej Jaruzelskiego), agentura, sędziowie, 
prokuratorzy czy bezpieka, (która nie odprowadzała składek na ubezpieczenie społeczne). Preferowane są fundacje 
prowadzące działalność antypolską. Trudno zrozumieć, dlaczego z budżetu państwa finansowane są te antypolskie 
organizacje. Nam niżej podpisanym sygnatariuszom odmawia się finansowego wsparcia na działalność statutową. W 
2015 r. w IPN na spotkaniu działaczy opozycji z całego kraju (ok. 100 osób) Zofia Romaszewska publicznie wystąpiła 
z propozycją przyznania dla opozycjonistów świadczenia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy średnią płacą 
krajową brutto, a otrzymywanym świadczeniem. Zobowiązała się publicznie do zajęcia się tą sprawą osobiście i lob-
bowania tej propozycji w Sejmie wśród parlamentarzystów PiS i... na tym poprzestano. Nadszedł już najwyższy czas, 
aby Państwo Polskie rzetelnie wywiązało się z obowiązku wobec osób represjonowanych z powodów politycznych i 
kompleksowo wypełniło wymagania zawarte w Konstytucji, zapewniając wreszcie prawo i sprawiedliwość.

5.
Represjonowani nie zawiedli Polski i Polaków, wręcz przeciwnie – zachowali się, jak trzeba. Oczekujemy, więc, że 

sprawujący władzę, także zachowają się jak trzeba.
W podpisie: A. Adamczyk Andrzej nr legitymacji 7828 Siedlce; Adamczyk Bożena Siedlce; Adamczyk Józef 41 

Toruń; Andrzejczak Andrzej 11671 Wola śląskie; Andrzejewska Hanna Siedlce; Andrzejewska Krystyna 2204 Siedlce; 
Andrzejewski Leszek 2128 Siedlce; Andrzejewski Zbigniew 3727 Siedlce; Antonik Danuta 1239 Nowa Ruda; B. Banac 
Stanisława 6767 Wrocław; Bartkiewicz Barbara 2073 Katowice; Bartkiewicz Magdalena 2041 Katowice; Basalukosz 
Jan 3441 Wrocław; Basiewicz Mirosław 972 Słobódka suwalskie; Biela Joaanna 12404 Bielsko-Biała; Błaszczak-Wacła-
wik Mirosława 3266 Tychy; Błońska Teresa Siedlce; Bobrowska-Woźniak Aniela 244 Osiek bydgoskie; Bocian Józef 
215 Szczecin; Bojar Zbigniew 92 Mirsk dolnośląskie; Bojarski Jacek Jerzy 222 Lublin; Bondos Alfred Świdnik; Bonek 
Krzysztof 3503 Busko Zdrój; Borecki Marek 6450 Wrocław; Borkowski Józef Łuków; Borowiak Krzysztof 46 Poznań; 
Bośniak Ryszard 965 Bydgoszcz; Brajbisz Tadeusz 6832 Zalesie Górne mazowieckie; Brandenburg Jan 2717 Wrocław; 
Brant Jerzy 668 Sierpc; Brożek Tadeusz 217 Czaplinek szczecińskie; Brudak Stanisław 5868 Wrocław; Brynda Joanna 
6933 Genewa; Brynda Marcin 2538 Genewa; Brzezińska Monika Maria Płońsk; Buchholz Stefan 7125 USA; Bujwicki 
Bernard 3881 Białystok; Buśkiewicz Kazimierz 51 Grudziądz; Bzdyl Krzysztof 1430 Kraków; C. Chandrała Melania 
Łódź; Chandrała Mirosław 2738 Łódź; Chmieleńska Katarzyna 273 Wrocław; Chodała Bogumił 5233 Bolesławiec; 
Chojnacki Adam 8173 Wrocław; Cholewa Aleksander 1198 Myślibórz; Choroś Marian 1606 Radom; Chorzempa Bar-
bara 10014 USA; Chorzempa Jan 10030 USA; Cichowska Barbara 157 Wrocław; Cisowski Zbigniew 438 Świdnik; 
Ciupa Andrzej; Ciupryk Krzysztof 9913 Wrocław; Cybula-Borowińska Alina 498 Warszawa; Czaicki Ryszard 2155 Sie-
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dlce; Czarnecka Teresa 3886 Wrocław; Czechowski Czesław 8678 Kielce; Czernik Marek 1366 Wrocław; Czyżkowski 
Czesław 1538 Mińsk Mazowiecki; D. Dascier Hanna 11332 Warszawa; Dąbrowski Jerzy 4533 Wrocław; Dobrzyniecki 
Adam 146 Warszawa; Dominiak Zdzisław 4136 Wrocław; Drabikowski Andrzej 12366 Wrocław; Dragowski Bogdan 
7583; Duczkowska Józefa 1391 Nysa; Duczkowski Jacek Nysa; Dudkiewicz Tadeusz 1180 Radomsk; Dul Jerzy 523 
Wrocław; Dybalski Andrzej 7769 Wrocław; Dzięgielewski Jan 7131 Warszawa; Dzido Bogusław 903 Chodzież; Dzido 
Modesta Chodzież; F. Ferdynus Ryszard 6487 Wrocław; Ferenc Zdzisława 4348 Wrocław; Feszler Lech 2529 Białystok; 
Filipek Jan 3852 Bolesławiec; Filipowicz Regina Wiesława 5976 Białystok; Fluderski Bogusław Gryfice; Frączek Lesław 
4900 Katowice; G. Galus Anna 2240 Kraków; Gapiński Juliusz Puławy; Gawlak Bogdan 8747 Książenice mazowieckie; 
Goławska Anna 11767 Siedlce; Goławski

6.
Zygmunt Michał senior 11518 Siedlce; Goławski Zygmunt junior Siedlce; Gołoński Jerzy 12301 Białystok; Grygor-

czyk Wiesława 2304 Olsztyn; Grządko Marek 7511 Międzyrzecz; Grzegórzek Franciszek 9541 Wrocław; Gudowski 
Mirosław 4771 Szczecin; Gurczyński Józef 1282 Ostrowiec Świętokrzyski; Górka Aleksander 12918 USA; H. Halecki 
Marian 4584 Wrocław; Hejnowicz Radosław 9768 Wrocław; Hładyczuk Jarosław 3221 Wrocław; Honc Franciszek, 
10739 Wrocław; I. Ikert Andrzej 2360 Więcbork; J. Jabłońska Sławomira 4744 Wrocław; Janeczko Maria 2894 Opa-
tów; Janeczko Jerzy Opatów; Jankowski Andrzej 3361 Łowicz; Januszko Mirosław 1159 Wrocław; Jasiak Krystyna 
6297 Warszawa; Jaszczuk Marian Siedlce; Jeż Antoni 10463 Wrocław; Jędrzejuk Elżbieta 1032 Siedlce; K. Kaczorowski 
Bogdan 11016 Zduńska Wola; Kalina Barbara Piaseczno; Kalina Jan 9858 Piaseczno; Kamać Andrzej 11850 Warsza-
wa; Kamać Halina 559 Warszawa; Kamiński Jan 11411 Białystok; Kandecka Sabina 1080 Wrocław; Karauda Bogdan 
9308 Wrocław; Karpik Stanisław Siedlce; Kasędra Jan 3253 Kluczbork; Kasperek Lech 10156 świętokrzyskie; Kasprzak 
Mirosław Wł. 1797 Kamienna; Kawałko Eugeniusz 5413 Wrocław; Kędziora Alicja Warszawa; Kida Ryszard 12019 
Wojsławice; Kita Grzegorz 12252 Chorzów; Klimek Alina Inowrocław; Klimek Marek 462 Inowrocław; Kirkuć Sła-
womir 1588 Bartoszyce; Kołodziejczak Wojciech 3790 Łódź; Kopysztyński Zbigniew 3296 Wrocław; Korolkiewicz 
Stanisława 390 Białystok; Korzińska Bożena Białystok; Kost Joanna 8686 Warszawa; Kost Leszek 8684 Warszawa; 
Kruszewski Marian 12198 Białystok; Kublikowski Maciej 90Siedlce; Kucharuk Jerzy 1265 Siedlce; Kucharuk Teresa 
Siedlce; Kurzyna Eugenia 7159 Białystok; Kwiatkowska-Wyrwisz Elżbieta, Chorzów; L. Lach Arkadiusz 11826 Klucz-
bork; Lajdorf Edmund 10322 Białystok; Lancman Krzysztof 1104 Warszawa; Lasek Marian 1061 Pawłów świętokrzy-
skie; Leszczyński Kazimierz H. 4143 Białystok; Leśniak Stanisław 2973 Wrocław; Liber Mieczysław 818 Kuryłówka 
podkarpackie; Lipka-Chudzik Józef 9083 Łuków; Lipka-Chudzik Jolanta Łuków; Luźniak Bożena Wrocław; Luźniak 
Jerzy 12895 Wrocław; Ł. Łaba Danuta Teresa Sokołów Podlaski; Łaba Mieczysław 44 Sokołów Podlaski; Łapińska 
Łucja12647 Białystok; Łapiński Kazimierz 12284 Białystok; Łempicki Robert 1389 Białystok; Łukaszewski Piotr 776 
Toruń; Łupiński Bogusław 10178 Białystok; Łupiński Henryk 12657 Białystok; Łyskawa Izabela Wrocław; M. Macie-
jewska-Paluch Kielce; Majewski Grzegorz 3885 Kunice k. Legnicy; Malinowski Jacek 6739 Puławy; Marczak Bernard 
2737 Złotokłos; Marczak Danuta Piaseczno; Marczak Tadeusz 7672 Piaseczno; Marsiske Bernard 6874 Nowy Sącz; 
Miernik Zygmunt 167 Katowice; Miszczak Zygmunt Marek 3013 Lublin; Mizerski Wiesław 625 Radom; Młynarczyk 
Andrzej 78 Grzybów; Morgaś Halina 2344 Skierniewice; Mościcki Tadeusz 10077 Białystok; Mroczek Kazimierz 7992 
Wodzisław Śląski; Mroczkowski Leszek 531 Warszawa; Musiał Stanisław 708 Radom; Musiej Anna 740 Siedlce; Musiej 
Sławomir 162 Siedlce; N. Nalaskowska Regina 2810 Białogard; Nalaskowski Stanisław Białogard; Niedziela Małgorzata 
Grojec krakowskie; Niedziela Ryszard 4154 Grojec krakowskie; Nikodem

7.
Walentyna 1494 Katowice; Niszczak Anna 517 Olsztyn; Niszczak Ryszard Olsztyn; Nosarzewski Mariusz 559 Płock; 

Nowaczyk Piotr 1412 Siemianowice Śląskie; Nowak Józef 121 Białystok; Nowak Henryka 8290 Białystok; Nowakowski 
Krzysztof Białystok; Nowakowski Zenon 6758 Piekary Śląskie; Nowicki Tadeusz 9445 Włocławek; O. Olewińska Dorota 
Kraków; Olewińska Grażyna 129 Siedlce; Olewiński Janusz 130 Siedlce; Olewiński Robert Warszawa; Orzeszko Lech 14 
Świecie; P. Paluch Eugeniusz Kielce; Paluszek Ewa 1873 Bydgoszcz; Pastwiński Roman 2754 Kluczbork; Pawlak Bene-
dykt 8543 Wrocław; Perkowski Zenon 7877 Białystok; Pękalski Tomasz 1968 Wołomin; Piątkowski Andrzej 3202 Kielce; 
Piekart Ryszard 1261 Siedlce; Pietkiewicz Elżbieta 793 Gdańsk; Piotrowska Janina Turek; Piotrowski Stefan 1471 Turek; 
Podworski Jarosław 1475 Olkusz; Poturała Leszek 2319 Białystok; Przekupień Nikodem 136 Katowice; R. Raczycka Lu-
cyna Bydgoszcz; Raczycki Jan 1141 Bydgoszcz; Rehorowska Maria 1294 Stalowa Wola; Regulski Janusz 1463 Białystok; 
Richter Emilian 699 Niemcy; Rogala Jan Wrocław; Roszkowski Henryk 11511 Białystok; Rosiak Zygmunt 5 Warsza-
wa; Rutkiewicz Władysław 1665 Kielce; Rybnik Jerzy 863 Białystok; Ryczkowska Romualda Węgrów; Ryczkowski Jerzy 
641 Węgrów; Rzoska Paweł 12851 Toruń; S. Sasim Teresa 2202 Siedlce; Sekuła Julian 2520 Lublin; Sidorska Agnieszka 
2443 Wrocław; Skibiński Mariusz 6351 Gorzów Wielkopolski; Słomka Adam Katowice; Smaczny Janusz 690 Białystok; 
Smoliński Jan Siedlce; Sokólska Wanda Warszawa; Sokólski Zygmunt 2869 Warszawa; Stocki Ryszard 11644 Białystok; 
Stolarski Antoni Białystok; Straus Krzysztof 2933 Pajęczno łódzkie; Strubel Krystyna 7256 Białystok; Szczepaniak Graży-
na Piaseczno; Szczepaniak Stanisław 4965 Piaseczno; Szepietowaski Janusz Kanada; Szostak Eugeniusz 6241 Warszawa; 
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Szymaniak Dobromiła 10893 Kluczbork; Ś, Śniecińska-Dworakowska 10396 Białystok; Świtoń Brygida Chorzów; Świtoń 
Jan 7 Chorzów; T. Tomaszewski Lech 6868 Bydgoszcz; Trybus Janusz 566 Łańcut; Tucholski Roman 4632 Szubin; Turula 
Adam 3967 Katowice; Tyszko Zbigniew 2333 Kąpino wejherowskie; U. Urbanek Marianna Siedlce; Urbańczyk Krzysztof 
2588 Warszawa; W. Wacławik Grzegorz 3264 Tychy; Wasilewski Zdzisław 1096 Białystok; Waśniewski Tadeusz Białystok; 
Wechowski Lesław Eugeniusz 8556 Białystok; Wieczorek Józef 5845 Kraków; Wieliczko Jan 2207 lubuskie; Wieliczko 
Wanda 152 lubuskie; Wierzbicki Mateusz 1314 Warszawa; Winnik Jan 3952 Czernica dolnośląskie; Wiszowaty Ryszard 
455 Białystok; Wiśniewski Leszek 4271 Wrocław; Witek Krzysztof 331 Tarnowskie Góry; Wliszczak Stanisław 2294 USA; 
Włodziński Ryszard 5921 Wrocław; Wojciechowicz Olgierd 2731 Szczecin; Wojciechowska Barbara 1666 Bydgoszcz; 
Wołyniec Tadeusz Koszalin; Woźniak Adam Osiek bydgoskie; Woźniak Janusz Józef 661 Dzierżoniów; Wróblewski Zbi-
gniew 6495 Wrocław; Z. Zacharuk Anna 9010 Gorzów Wielkopolski; Zalewski Waldemar Adam 133 Białystok; Zastępa 
Wojciech 11867 Jaworzno; Zdanowski Maciej 3254 Siedlce;

8.
Zdanowska Maria Siedlce; Zimny Jerzy Andrzej 1569 Częstochowa; Zubel Zbigniew 1569 Wrocław; Ż. Żbikowska 

Stanisława Mrągowo; Żbikowski Leon 949 Mrągowo. (...) /276/

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 Naro-
dowego 
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 po-
wodów. 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 kwe-
stionujemy, 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 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 ode-
szła 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.

Podszywają się pod Wyklętych
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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 Nie-
zależny 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 „utrwa-
laczom władzy ludowej” oraz armii sowieckiej. Z racji tej, że nie może on być rozebrany, a ówczesne władze państwowe i samorzą-
dowe uniemożliwiały odkomunizowanie 
oficjalnie, zostało to dokonane bez ich 
zgody, przez umieszczenie na żelbeto-
wych 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 od-
zwierciedlają załączone do tego pisma ko-
pie uchwał, jakie wówczas podejmowali 
i  rozsyłali na cały świat porównując do-
konane odkomunizowanie do malowania 
swastyk na murze.

Należy tu zaznaczyć, że nad Oddzia-
łem Białostockim ŚZŻ AK ciąży jakieś 
fatum, bo wcześniej jego szefem był 
wspomniany Witold Czarnecki posiada-
jący dwa życiorysy: jeden heroiczny na 
okres komunistyczny i PRL, z odznacze-
niem „orderem pobiedy”; drugi życiorys 
na okres III RP, równie bohaterski, ale 
w szeregach AK, ze szturmem na Wilno 
i sowieckim łagrem – i oba życiorysy do-
tyczą tego samego okresu w życiu Witol-
da 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 zaan-
gażowane 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 
zamierzałem ich podsłuchiwać czy 
podglądać, bo pośród przewalają-
cego się tłumu nie stanowili czegoś 
wyjątkowego. Mogliby tak iść do 
kościoła, a może do podrzędnego 
pubu na piwo, gdyby nie kolorowy 
balonik kontrastujący zasadniczo 
do ich nastawienia i wyglądu. Jeden 
miał wątpliwości czy to właściwa 
droga. Inny przełożył pękatą rekla-
mówkę do drugiej ręki, spojrzał na 
mijaną kamienicę i uspokoił.

– 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 … 
– Jeszcze nie wiedziałem kim są ci 
ubrani w lekko już znoszone mary-
narki, z oglądu pasujący na sezono-
wych pracowników i najwidoczniej 
przyjezdni, bo kto miejscowy tak 
ubierałby się na igrzyska w letnią, 
pogodną sobotę. Jednemu błysnęła 
niedbale wsunięta do kieszeni tęczo-
wa szmatka czy folia i zrozumiałem, 
że idziemy w tym samym kierunku, 
tylko zgoła w innym celu.

Tego dnia do miasta ściągało wie-
lu takich „pielgrzymów” i wszyscy 
starali się przecisnąć przez wąskie 
gardła, jakie tworzyły kordony poli-
cji na wylotach z ulic na Plac NZS-
-u. Nim doszliśmy tam, już nas coś 
rozdzieliło, a gdy wskoczyłem na 
betonowy wazon u wylotu ulicy, zo-
baczyłem siwiznę starszego kołyszą-
cą się w stronę hotelu Crystal. Cho-
ciaż 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 pouczono 
i za co im prawdopodobnie płacono. 
Byłem ciekaw ich przeistaczania się 
ze smutasów w kolorowych seksi-
stów, 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 
brakowało na wypicie, a wszystkie 
inne źródła szybkiego i łatwego do-
chodu 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 instytu-
cja, chociaż przywołująca w nazwie 
nasze miasto, to zarejestrowana 

czy z innych źródeł. Z samej nazwy 
zaś wynikało, że ma moralne prawo 
pojawić się na naszym podwórku, 
czemu też miejscowe władze 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 
oznaczało od niedawana „tęczową 
zarazę”, bo zwolennicy LGBT i gen-
der odwrócili znaczenie tęczy, jako 
biblijnego przymierze Boga z Czło-
wiekiem. W ich wydaniu, a szczegól-
nie w rozumieniu większości ludzi 
ich tęcza symbolizuje bunt przeciw 
Bogu. Świeże w pamięci były nie-
dawne profanacje symboli wiary 
katolickiej, szczególnie Najświęt-
szego Sakramentu przedstawionego 
w postaci waginy, czy Matki Boskiej 
Częstochowskiej jako protoplasty 
LGBT. Nie dziw więc, że z chwilą 
możliwego terminu zgłoszenia zgro-
madzenia, do Urzędu Miejskiego 
w Białym wpłynęło ok. 70 zgłoszeń 
różnego rodzaju imprez i wszystkie 
z terminem 20 lipca 2019r. i wszyst-
kie w centrum miasta.

Zgłoszenie „tęczowej zarazy” 
rejestrator Prezydenta Miasta miał 
zapisać o godzinie 0.000 i jakieś 
mikroskopijne ułamki sekundy. Po-
tem kontestowano to, tłumacząc, że 
zegar ten można odpowiednio pod-
rasować, bo uzyskanie takiego cza-
su możliwe byłoby tylko wysyłając 
elektroniczną pocztę przed czasem, 
a to eliminowałoby zgłoszenie. Je-
śliby twierdzenie kontestujących 
miało podstawy, to oznaczałoby, że 
ktoś u prezydenta jednak uchylił TB 
tęczowego nieba nad Białym.

Jacek Słoma z Podlaskiego In-
stytutu Rzeczpospolitej Suwerennej 
kliknął pocztę elektroniczną równo 
z północą, jednak jego zgłoszenie 
zostało zarejestrowane kilka sekund 
po północy. Z tego powodu Prezy-

Marsz Równości w Białymstoku
czyli opowieść o tym, jak nas „tęczowa zaraza” z prezydentem miasta zrobili w jajo.

w Urzędzie Miejskim w Warszawie. 
Możliwe, że ręki do jej rejestra-
cji nie przyłożył nikt z Białego, ale 
samo stowarzyszenie z racji tęczo-
wej warszawskiej atmosfery, dzięki 
nazwie, mogło korzystać z różnych 
dofinansowań, także państwowych 

Marsz równości...
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dent Tadeusz Truskolaski wydał za-
kaz na zorganizowanie przez niego 
„Marszu w obronie tradycyjnych 
wartości i rodziny” 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 Bia-
łym przyznał mu rację uchylając 
decyzję prezydenta. Jednak prezy-
dent Truskolaski zamierzał na serio 
uchylić tęczowym tęczowego nieba 
i wychodząc przed szereg złożył 
zażalenie na to postanowienie sądu. 
Podparł się przy tym opinią komen-
danta miejskiego policji Macieja 
Wesołowskiego, który stwierdził, 
że marsz Jacka Słomy mógłby spo-
wodować niebezpieczne wydarzenia 
w Białym. Interesując jest to, że obaj 
urzędnicy stanęli po stronie „tęczo-
wej zarazy” dostrzegając w obronie 
wartości tradycyjnych i rodziny za-
grożenia dla bezpieczeństwa swego 
i miasta. Zarówno komendant, jak 
i prezydent nie musieli tak postępo-
wać ale tak zrobili, co wiele o nich 
obu świadczy. Prezydent wręcz wy-
stąpił w zastępstwie TB, co będzie 
mu zapewne policzone pozytywnie 
w Platformie Obywatelskiej oraz 
w piekle gdzie otrzyma cieplejszy 
kąt. Trzeba też zastanowić się nad 
ocenami miejskiego komendanta 
policji, który dostrzegł zagrożenia 
ze strony wróbla, a nie widział ata-
ku stada wron. Jednak w oparciu 
o ich argumenty Sąd Apelacyjny 
uwzględnił zażalenie prezydenta 
i marsz zgłoszony przez Jacka Sło-
mę został zakazany.

Stojąc na betonowym wazonie 
u wylotu Suraskiej nie miałem po-
jęcia o tych przepychankach Jacka 
Słomy z władzą policyjną i samorzą-
dową. A widok 
był jak w dowci-
pie o sowieckiej, 
komunistycznej 
Rosji. W nim 
k o m u n i s t y c z -
ny władca Rosji 
mówi podczas 
defilady wojsko-
wej zachodniemu 
politykowi, jak 

on i jego wielki kraj dbają o pokój. 
Tenże zdumiony słowami genseka 
( generalnego sekretarza partii ko-
munistycznej) pyta:” Jeśli tak 
dbacie o pokój, to 
co robią te rakie-
ty?” Na co gensek 
odpowiada: „A to 
jest umeblowanie do 
pokoju”.

Nieświadom roz-
grywki z Jackiem 
Słomą, z wyżyn wa-
zonu 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. Jeszcze jako studenci uku-
liśmy na własny użytek klasyfikację 
wielkości sił milicyjnych (obecnie 
policyjnych) liczoną w liczbie po-
tencjalnych trupów, które mogły one 
spowodować. Skala kończyła się 
na stu, przy czym na jednego trupa 
przypisywaliśmy 20 milicjantom. 
Siły policyjne ochraniające 20 lip-
ca 2019r. marsz „czerwonej zarazy: 
oceniłem z wyżyn wazonu na 80.

Gdy tak rozważałem poczułem 
w kieszeni wibrację, a to dzwonił 
sąsiad, 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 obejrzenia nie-
bywałego spektaklu, a idiotyczne 
by było z tego powodu znaleźć się 
w Gigancie.

Pośród zgłoszonych zgroma-
dzeń prezydent zakazał większo-
ści. Wśród nich odpadła „Pikieta 
w obronie rozumu i godności czło-
wieka”, a szkoda. Poległ z ręki pre-
zydenta także „Marsz w obronie 
disco polo”, co zapewne zasmuciło 
licznych zwolenników tej formy 
muzycznej. Źle został oceniony 
przez prezydenta Truskolaskiego 
także marsz „Dla upamiętnienia 
pierwszego odjazdu pociągu z Byd-
goszczy” i o to nie mam większych 
pretensji, bo gdybym był prezyden-
tem sam bym postąpił podobnie, ale 
przesłałbym zgłoszenie do Bydgosz-
czy, 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 widoczny, a szczególnie 
słyszany. „Sinus – cosinus” usłyszał 
każdy, także ten kto nie chciał. Poza 
tym marsz ten wniósł coś nowego 
do skrzypiącej ze starości matmy, 
bo skandowane śpiewnie „pięć razy 
pięć sto dwadzieścia pięć” wniosło 
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wiele do niej ożywienia i bardzo po-
mogło wielu humanistom w nauce 
tabliczki mnożenia. Marsz ten w mo-
jej ocenie, a także w ocenie innych 
i samych maszerujących po zebrach, 
wniósł wiele urozmaicenia do same-
go marszu „tęczowej zarazy”. Przez 
znaczną jego część tęczowi musie-
li oprzeć się na 
sile gardeł jego 
uczestników, bo-
wiem wszelkie 
nagłośnienie za-
kupione z grosi-
ków zebranych 
przez Sorosza, 
przez długi czas 
nie mogło się 
przebić, bo sku-
tecznie zabloko-
wali je marszem 
zwolennicy mat-
my.

Nieudało się 
p r e z y d e n t o -
wi zablokować 
zgromadzenia 
s t a c j o n a r n e -
go pod nazwą 
„Czuwanie pod 
p o m n i k i e m ” 
z g ł o s z o n e g o 
przez Młodzież 
Wszechpolską 
(MW). Oczy-
wiście chodzi-
ło o czuwanie 
pod pomnikiem 
BÓG HONOR 
O J C Z Y Z N A 
– NIEPODLE-
GŁOŚĆ. Na ten 
pomnik, a szcze-
gólnie umiesz-
czone 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 swo-
im blogu wygląd tak urządzonego 
pomnika przyjmując za pewnik, że 
tak będzie. Zapewne wiedział co pi-
sze, bo kto jak kto ale, dziennikarz 
komunistycznej gazety zawsze był 
dobrze poinformowany.

Jednak z tego powodu, grupa 
młodzieży już w noc poprzedzającą 
marsze odłożyła sen na bok i czu-
wała 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 tę-
czowych. W tej sprawie prezydent 
ma sporo racji, a to oznacza, że my-
śli. Dodał jednak przy tym, że przy 
tak wielkich rozbieżnościach ide-
ologicznych 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.

Jednak sąd przyznał rację Mło-
dzieży Wszechpolskiej i uchylił de-
cyzję prezydenta. Ten powtórzył ma-
newr zastosowany na Jacku Słoma 
i złożył zażalenie do Sądu Admini-
stracyjnego, jednak nic nie wskórał. 

Być może dlate-
go, że nie wziął 
na tę sprawę opi-
nii komendanta 
miejskiego poli-
cji o zagrożeniu, 
które ten mógłby 
łatwo znaleźć, 
jak w przypadku 
zgłoszenia Jacka 
Słomy.

Dzięki temu, 
już na kilka 
godzin przed 
marszem, pod 
pomnikiem gro-
madziły się tłu-
my przeważnie 
młodych ludzi 
i były liczone 
w tysiącach. Tak 
stworzył się wiec 
protestu, którego 
najbardziej oba-
wiał się nurt „tę-
czowej zarazy” 
i zapewne prezy-
dent. Nikt w jego 
trakcie nie prze-
mawiał, chociaż 
prawdziwie prze-
mawiali wszyscy 
zgromadzeni. Na 
zawołanie pro-
wadzącego odpo-
wiadali zgodnie:
BÓG HONOR 
OJCZYZNA!!!

BÓG HONOR OJCZYZNA!!! 
BÓG HONOR OJCZYZNA!!!
– A ich głos niósł się w miasto 

i był słyszany na krańcach i wycho-
dził z niego w dal, odległą dal i po-
przez kosmos wpadał na komputery 
Brukseli i trwożył się Timermans 
i jego zausznicy wobec oporu, jaki 
niesforne miasto na obrzeżach UE 
stawiało wobec ich zamysłów.
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Zapewne to im było najtrudniej-
sze do przełknięcia. Wszakże oni 
szli tropem Marksa, który odrzucał 
Boga, a z nim rodzinę, uznaną za 
przebrzmiałe i niewarte obrony zda-
rzenie 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 tra-
sie marszu. Teatr ze wszystkimi atry-
butami prawdziwości. W nim podły 
osiłek kopał drobniutkiego tęczowo 
okrytego „osoboczłowieka” niewia-
domej płci, leciały w tłum kamienie, 
a kamery łapczywie połykały ten ob-
raz i doborowi korespondenci słali 
w świat ostrzeżenia przed faszyzmem 
pleniącym się w tym mieście. Przela-
tujący nad ulicami bardzo nisko heli-
kopter potęgował zagrożenie, bo pod 
wpływem jego podmuchów łamały 
się gałęzie, a przechodnie słaniali 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 
liczył cały „marsz równości”. Tam 
wobec milczenia władz państwo-
wych na bezczeszczenie świętości 
wierni uchwalili apel o obronę wia-
ry, do czego Państwo Polskie jest zo-
bowiązane konstytucyjnie.

Należało zohydzić miasto, bo 
zamiast zgodnego udziału w mar-
szu „tęczowej zarazy” Arcybiskup 
Tadeusz Wojda ogłosił, a Marsza-

łek Województwa Artur Kosicki 
wsparł go w organizacji Pikniku Ro-
dzinnego. Tam, zamiast nakłaniać 
dzieci do masturbacji, jak to zaleca 
i praktykuje LGBT, rodzice licznie 
przybyli na wspólną integrującą za-
bawę, 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 
– Eskimos na Alasce 
i Czarny Człowiek 
w zielonych ostę-
pach Afryki. Odmie-
niano nas we 
wszystkich 
p r z y p a d -
kach, jakim 
najeżone są 
ich języki. 
Wprawdzie 
nie podano licz-
by 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 komendan-
ta policji stanowić mniejsze zagroże-
nie okazało się katastrofalne dla opinii 
o naszym mieście. Tak przynajmniej 
widział to świat. Interesujące swoją 
opinię widzi miejski komendant poli-
cji w Białymstoku i jak oceniają jego 
oceny przełożeni.

A jaka była rzeczywistość? Ten 
„krwiożerczy” Białystok tamtego 
dnia i z powodu tamtego marszu nie 
uszkodził żadnego tęczowego czy 
nie tęczowego. Nikogo nie dostar-
czono do opatrzenia w Gigancie i na 

darmo ostrzono tam skalpele i zacią-
gano dratwy do opatrywania ran.

Jeśli jednak będziesz się udawał 
w wielki świat, albo przynajmniej 
znajdziesz się w towarzystwie wiel-
kiego świata, nie przyznawaj się, 
że jesteś z Białegostoku. Mów, że 
mieszkasz w Wasilkowie.

v

…czy Truskolaski, zezwalając 
na „marsz” nie zapoczątkował te 
burdy – terroryzm w Białymstoku? 
Tym działaniem mógł otworzyć 
drzwi terrorystom do „… bastionu 
polskiego nacjonalizmu jak pisał 
„Le Monde”.
Fot.: x5. BI Pierwsza “S”. WIR Białystok 2019©.

Redakcja

Co w polskości 
jest najważniejsze

Rosjanin i  poeta, Josif 
Brodski, Laureat Nagrody 
Nobla, zapytany z czym kojarzy mu 
się Polska, co dla niego patrzącego 
z zewnątrz, w polskości jest najważ-
niejsze, odpowiedział jednym sło-
wem: Niepodległość. 

Przywołując to chcemy dać do 
zrozumienia, że nie wszystko jest 
w nas ironią. 

Kto finansuje LGBT 
i gender

„Nikt nie rodzi się kobietą, tyko się 
nią staje” twierdzi Polska Akademia 
Nauk i prowadzi podyplomowe studia 
w kwestii „interdyscyplinarnej wiedzy 
w zakresie społeczno – kulturowej płci 
poddającej krytycznej analizie dotych-

czasowe przekonania o „na-
turze” człowieka zwracając 
uwagę na to, co przemil-
czane…”. To pierwsze jest 

czytelne i  mówią o  tym w  wolnych 
chwilach od zarządzania Warszawą 
nawet znacznie szerzej i dogłębnie Ra-
biej i Trzaskowski, jednak ich wiedza 
wydaje się powierzchowna i chwiejna. 
Byłoby dobrze gdyby wykroili tro-
chę czasu na studia gender w PAN-ie. 
Interesująca jest druga część cytatu 

CHOCHLIK

W Polsce, w dużych miastach pojawiły 
się ciężarówki na których widnieje hasło 
„Stop pedofilii” i napis: „Czego lobby LGBT 
chce uczyć dzieci? 4-latki – masturbacji, 
6-latki – wyrażania zgody na seks, 9-lat-
ki – pierwszych doświadczeń seksualnych 
i orgazmu”.

v
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ujmująca problem naukowo, więc 
z konieczności w sposób zawiły, jak to 
ma w zwyczaju nauka na wielkie „N”. 
Z racji na nikłą własną biegłość w tej 
materii sięgnęliśmy do podręcznika „ 
Gender dla średnio zaawansowanych”, 
pionierskiego opracowania pani prof. 
Ingi Iwasiów z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. 

Rozjaśniło to nam bardzo i  teraz 
już wiemy, że ta druga część z wykład-
ni PAN jest naukowym rozwinięciem 
pierwszego cytatu. Nadaje ona pierw-
szemu charakter naukowy, na który 
można pozyskać granty i  robić dok-
toraty, a także otrzymywać profesury. 
Nie wiemy na czym zrobiła tytuły na-
ukowe pani Inga Iwasiów i czy korzy-
stała z grantów. Na pewno prowadzić 
powinna te studnia w  PAN. Wiedza 
jaką się wykazała wskazuje wręcz, że 
sama mogła zaliczyć na sobie co naj-
mniej 10 płci i  nie jesteśmy pewni czy 
mówiąc do pani „pani” nie popełnia-
my jakiejś gafy. 

Jeśli w  naszej, dość opornej na 
odkrycia naukowe ojczyźnie wie-
dza o  gender zaszła już tak daleko 
i sypną się wnet profesury, to każdy 
zapewne zapyta dzięki komu, dzięki 
czyim groszom tak wzrosła. W  tej 
sprawie nie musieliśmy wcale sku-
bać Sorosza, o nie. Stać nas było na 
finansowanie samodzielne. Wszakże 
w  momencie gdy ideologia gender 
– siostra marksistowskiej stała się 
dziedziną nauki i PAN wziął ją pod 
swoje skrzydła, uzyskała status pań-
stwowej i żyje z pieniędzy ciułanych 
na podatnikach przez III RP. Ponie-
waż obecna RP jest państwem pisio-
rów, to kto finansuje gender i LGBT?

PiS nasi kochani, PiS! Finansuje, 
a premier Morawiecki wcale się tym 
nie chwali. A jest czym! 

Czy PiS 
buduje państwo policyjne?

Nie trzeba chodzić do wróżki, by 
znaleźć na to pytanie odpowiedź. 
Oczywiście, że buduje i  ma w  tej 
sprawie wielu sprzymierzeńców. Py-
tanie: kto nim jest?

Po pierwsze, to totalna opozycja: 
Platforma, KOD, Obywatele RP i inni 
zielonkawi i czerwonawi. To oni ścią-

gają pod budynek sejmu małolatów 
by tłukli piętami w  blaszane osłony 
trawnika. Z takiego tłuczenia nie wia-
domo co może wyniknąć, więc mi-
nistrowi policji i zamordyzmu jest to 
na rękę. On po każdym takim wyda-
rzeniu wali do premiera po fundusze 
na nowych policjantów i  tajniaków, 
a starszym daje podwyżki i wozi coraz 
szybszymi samochodami. 

Po drugie to zwolennicy Gender 
i LGBT ze swoimi marszami równo-
ści. Przecież co rusz trzeba zabezpie-
czać tysiącami policjantów kolejne 
marsze, bo rozróba przy każdym 
wisi na włosku. Na specjalnej nara-
dzie nasza Redakcja rozważała nawet 
i  taką opcję: Gender i LGBT to wy-
mysł ministra od tego i owego i wy-
chodzi na to, że tak jest. Stąd nasz 
apel do obywateli, szczególnie podat-
nych na różne odmienności płciowe: 

Jeśli nawet wasza płeć jest 65 
w  rejestrze odmienności, zostańcie 
w domu! Minister policji z PiS tylko 
czeka na waszą waginę na sztandarze 
czy proncia na transparencie! Jutro 
na to konto zatrudni 50 nowych po-
licjantów! 

Podobają się nam sędziowie. Oni 
swoją rację artykułują w  małych 
grupach, w  spokojnych przemówie-
niach, albo jeżdżą do Brukseli, żeby 
zmieniać, ale żeby zostało tak jak 
jest. I   to jest racja stanu. Na nich 
zamordysta pisior minister się nie 
pożywi. 

Więc nie bądź głupi! Nie buduj za-
mordyzmu! 

Bądź gejem, szybciej 
skończysz ..., ze sobą

Badania berlińskiego Instytutu im 
R. Kocha pokazują, że geje są w spo-
sób szczególny narażeni są na zaka-
żenie chorobą AIDS. I tak stanowią: 
– w  Niemczech 60% chorych na tę 
chorobę, – w Kanadzie 70% – w In-
diach 86%. Geje żyją o  8 do 20 lat 
krócej niż pozostali mężczyźni. NIE 
bądź gejem bądź mężczyzną 

Marksizm = komunizm 
Pokolenie staruszków, które otar-

ło się o studia w Polsce Ludowej, wie 
kim był Karol Marks. Wie, że wespół 

z  kapitalistą Fryderykiem Engelsem 
stworzył pierwszy dokument otwie-
rający komunizm na świat – Mani-
fest Komunistyczny. Dokument ten 
zaczynał się jak dobry kryminał, bo 
od słów: „Widmo krąży po Euro-
pie. Widmo komunizmu”. W rzeczy 
samej zapowiadał on rewolucję za-
równo ekonomiczną, obyczajową 
i  przebudowę społeczeństwa. Za-
kładał m.in. likwidację rodziny, tzw. 
wyzwolenie kobiet poprzez swobodę 
seksualną, negował wierzenia, wszel-
ką własność prywatną. Rozwinięcie 
manifestu dokonał Marks w  dziele 
„Kapitał”, krytycznym opracowaniu 
ówczesnego kapitalizmu. Doczekało 
się ono twórczego i dla wielu nauko-
wego rozwinięcia w  kilkudziesięciu 
tomach Lenina, które w   odrębnej 
biblioteczce, w  rodzimych tłuma-
czeniach, mieli wszyscy komuniści 
na świecie. Za Lenina pretendował 
też Lew Trocki, jednak korekty jego 
dzieł dokonał Józef Stalin maczetą, 
dopadając go aż w Meksyku.

W  kwestii rozwinięcia myśli 
marksistowskiej Stalin był niezwykle 
płodny. Po jego śmierci płakał naj-
pierw cały „postępowy świat”, a po-
tem sporo kotłowni pracowało przez 
dłuższy czas na jego dziełach, bo od 
czasu nocy długich noże nie wypa-
dało robić tego publicznie.

Im wszystkim dorównał, a  nawet 
przewyższył, przede wszystkim na-
kładem, Mao Tse Tung, swoją „czer-
woną książeczką”. W Chinach miał ją 
każdy – chciał czy nie chciał. Równo-
legle z twórczością i publikacją dzieł 
komuniści prowadzili wdrażanie sys-
temu marksistowskiego w  rządzo-
nych przez siebie krajach.

I  tak wyzwolenie kobiet w  bol-
szewickiej Rosji poprzez obniżenie 
opłaty rozwodowej do 5 rubli (rów-
nowartość paczki papierosów) spo-
wodowało, że po ulicach wałęsały się 
i ginęły z głodu i przestępstw milio-
ny niczyich dzieci. W procesie uspo-
łeczniania ziemi zginęły miliony 
chłopów w Rosji, a na Ukrainie licz-
ba ofiar sięgnęła 8 do 10 milionów. 
Szacuje się, że po wdrożeniu marksi-
zmu w Rosji nie doliczono się ok. 30 
milionów obywateli.

Chochlikc
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Większe możliwości z  racji na 
wielkość populacji miał Mao Tse-
tung, skuteczny w  dziesiątkowaniu 
Chińczyków, jak i  w  likwidowaniu 
wróbli. Prowadzona przez niego 
Rewolucja Kulturalna nigdy nie po-
liczyła liczby ofiar, bo jak dotąd nie 
ma dla tej sprawy tam odpowiedniej 
atmosfery. 

Kropkę w  marksizmie postawił 
Pol Pot w Kambodży, który nie miał 
zacięcia intelektualnego i  lepiej od 
słowa operował karabinem i  kijem, 
przez to wymordował prawie połowę 
populacji w tym kraju. 

Ocenia się, że wdrażanie myśli 
Marksa w Polsce spowodowało ofia-
ry liczone w setkach tysięcy. Nie jest 
to łatwe do oszacowania, bo proces 
ten zazębia się w  czasie z  II wojną 
światową.

Wydawałoby się, że te doświad-
czenia ludzkości definitywnie prze-
kreślą dalsze próby wdrożenia my-
śli Marksa, bo nigdzie nie udało się 
zbudować socjalizmu – komunizmu 
z „ludzką twarzą”. Po trzydziestu la-
tach od jego załamania się okazało 
się jednak, że ma on wciąż swoich 
zwolenników i  to w  jednoczącej się 
Europie. Osobnik mający ambicje do 
przewodzenia jej i  lobbujący LGBT 
i gender, Franz Timermans, dokonał 
wręcz próby symbolicznego przy-
wrócenia Marksa światu. Wystawił 
jego popiersie w  świątyni chrześci-
jańskiej i  uprawiał do niego modły. 
Zapewne nawrócił się. I  tak znów  
„Widmo krąży po Europie”. A  co 
z Kubą…

Żydom w Polsce 
też nie jest już letko

Jan Śpiewak jest synem   dyrek-
tora Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego. Sądził, że takie pocho-
dzenie daje mu doskonały parasol 
i może występować przeciwko 120 
i  140 – letnim młodzieńcom od-
zyskującym słusznie swoje nieru-
chomości w  Warszawie. I  bardzo 
się pomylił, za co został przez 
sprawiedliwy sąd słusznie ukarany, 
chociaż uważamy, że podzielamy 
powszechnie panujący pogląd, że 
potraktowano go nazbyt łagodnie. 

Jego postępek jest tym bardziej na-
ganny, bo oskarżył córkę b. mini-
stra sprawiedliwości III RP, Ćwią-
kalską z  domu, co jest powiedzmy 
szczerze, ohydne do sześcianu. 
Słusznie też sąd sprawiedliwy utaj-
nił uzasadnienie wyroku i  uważa-
my, że utajnienie powinno być zro-
bione na co najmniej 50 lat z opcją 
przedłużenia na następnych 50. 

W tym wszystkim chodzi też o to, 
by Żydzi przestali u nas być świętymi 
krowami i byli przez sądy karani na 
równi z  ohydnymi Polakami. A  to, 
jak widzimy już się dzieje. I o to cho-
dzi!!! 

Marszałek senatu 
u ambasadora Rosji

Dostarczono nam nagranie z pod-
słuchu rozmów marszałka senatu 
Tomasza Górskiego z ambasadorem 
Rosji Siergiejem Andrejewem . Nie 
możemy dać całej ręki za wiarygod-
ność tego materiału, a  co najwyżej 
….Nie publikujemy więc w całości , 
także z oszczędności czasu i papieru, 
a  jedynie skrót. Jeśli okaże się ono 
prawdziwe ,wielu powinno już szu-
kać swoich kuzynów , nawet dale-
kich, w okolicach Nowosybirska i na 
Kołymie. Oto skrócona treść rozmo-
wy:

Marszałek: Nie wiem czy eksce-
lencja wie, że jestem marszałek se-
natu, nazywam się Grodzki i  jestem 
trzecią osobą po ważności w Polsce.

Ambasador: Nu znamy, znamy. 
Przechodźcie do dieła, bu czaj sty-
gnie.

Marszałek: Ekselencja wie, co 
ten PiS robi i trzeba temu postawić 
tamę. ( ambasador kiwa głową, że 
wie). Bezprawie i szkoda gadać. Oni 
chcą usunąć sędziów, co orzekali 
jeszcze za towarzysza Chruszczowa 
i  to dobrze orzekali. Przecież ci sę-
dziowie mają synów i córki co też są 
sędziami, to jak taki ojciec im spoj-
rzy w oczy. Ja mam na to wszystko 
taki plan. Mam plan A  i  plan B, 
na wszelki wypadek. Wy w  Komi-
sji Weneckiej macie mądrą kobietę 
Talię Chabriewą. Ona wam w Rosji 
układa prawo i wszyscy są zadowo-
leni. Wyślę więc do Komisji pismo 

o  bezprawiu w  Polsce, a  ona niech 
tak sprawą pokieruje, żeby zapadły 
takie decyzje, co PiS pogrzebią na 
wieki. I to jest plan A.

Ambasador: Ni wsio panimaju…
Marszałek: Ja też ni wsio…no ja 

po rusku ni mnożko, bo ja lekarz 
i lepiej po łacinie… Ja to mam tu na 
piśmie… bumagie… po rusku. Tłu-
maczył to Czarzasty on biegły (daje 
mu papier i to słychać na nagraniu). 
Jeżeli plan A nie wyjdzie, to zrobimy 
plan B. 

Ambasador: Łuczsze płan be…
Marszałek: W planie B jest tak. Wy 

ekscelencjo, niejeden raz broniliście 
prawa w różnych krajach, u nas też. 
Nigdy samowolnie i zawsze na czyjąś 
prośbę. Ja to wiem. Zawsze ktoś was 
prosił. Wiem, że nie musiał nawet 
być osobą ważną w państwie. No ja 
jestem nie byle kim, ale jak mówiłem 
osobą w  Polsce ważną, bo trzecią. 
I ja bym was poprosił, żebyście u nas 
obronili prawo. Wiem, że zrobicie to 
dobrze. 

Ambasador: No interesno…
Marszałek: Tak, tak, ja nie chcę nic 

za darmo. Wam to też musi być in-
teres. Ot choćby taka rzecz. Ten PiS 
nie chce wam pozwolić na położenie 
rury po Bałtyku i  przesyłać gaz do 
Niemiec. Jeżeli ja będę choćby pre-
mierem, no może namiestnikiem, to 
możecie położyć nawet pięć takich 
rur i słać nie tylko gaz, ale co chcecie, 
nawet armaty czy amunicję. Mnie to 
nie przeszkadza.

Ambasador: No interesno… (tu 
nagranie się urywa)

Franz Timermans 
nagrodzony

Z przecieków wiemy, że w uznaniu 
zasług w  dziele brexitu, na wniosek 
premiera Johnsona, królowa brytyj-
ska uhonoruje Franza Timermansa 
tytułem lorda. No!no! Sir Timer-
mans! Wielkie gratulacje. 

Zniesmaczeni jesteśmy pominię-
ciem nagrodą Donalda Tuska, który 
w  sprawę brexitu włożył całe serce. 
Uważamy, że zasługuje co najmniej 
na darmowe przejazdy Jubilee Line 
metra londyńskiego przez miesiąc.

Redakcja
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Prof. Agnieszka Popiela z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego oświadczyła, 
że wybrany na Marszałka Senatu, 
także prof. Tomasz Grodzki, będący 
lekarzem nim został Marszałkiem, 
zażyczył jako warunek operacji jej 
matki 500$. Wszyscy wsiedli na Pa-
nią profesor, a my nie wiemy dlacze-
go. Rektor Uniwersytetu postanowił 
nawet z tego powodu postawić Pa-
nią Profesor w kącie, twierdząc, że 

Mętlik z Marszałkiem
obecny Marszałek tych pieniędzy 
nie wziął. Po prostu, rektor staje po 
jego stronie tak, jakby był przy tym 
wszystkim. Jeśli był, to powinien też 
złożyć stosowne oświadczenie. A 
może uważa, że kwota o którą chodzi 
nie jest warta zachodu. Jeśli tak, no 
to my to rozumiemy – tym bardziej, 
że radny województwa pomorskiego, 
Karol Guzikiewicz, w tej sprawie zło-
żył zawiadomienie do CBA.

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

Przegląd 
prasy niemieckiej

Kurier Poranny nr 217 (9100)  
cena zł. 3.30 +8%WAT. 

8-11 listopad 2019r.
„Dzisiaj specjalne strony z okazji Na-

rodowego Święta Niepodległości”
Tytuły główne na 1. stronie – czołowej Kuriera:

• „Czy prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski bę-
dzie miał szanse wystartować w wyborach”
• „Tomasz Frankowski: Karierą rządzą przypadki”. 
(T.F. to piłkarz, który jest posłem do PE)

Od Redakcji: Redakcja KP i jej naczelny Jaro-
sław Jabłoński (także nacz. GW) Święto Niepodle-
głości ma w…, ale nie na I-ej stronie.

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

Redakcja zorganizowała naradę po-
lityczną związaną z  rychłym zakończe-
niem kadencji prezesówki 30 kwietnia 
2020 r. (według odmiany LGB) Sądu Naj-
wyższego Gersdorf. Narada wykazała, że 
sytuacja jest w  związku z  tym wybitnie 
niestabilna, bo w  zemście na PiS preze-
sówka może orzec całkowitą nielegalność 
obecnych władz i  je odwołać całkowicie 
prawomocnie i nieodwołalnie. W związ-
ku z  tym, że w  Redakcji obowiązuje 
w  głosowaniu dyscyplina niepartyjna, 
podjęto próbę uzgodnienia na kogo zo-
staną złożone głosy w razie przyśpieszo-
nych wyborów. Oceniono kilka parti po-
litycznych.

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. Bo wskażcie nam człowieka, który 
przeżyje na 2 piwach przez miesiąc.

Odpada Nowoczesna, bo jej poseł 
Mieczkowski będzie zwalniać z pracy Panią 
Danutę – redaktor z TVP, a później zwolni 
naszych redaktorów z I-ej Solidarności.

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 (jesz-
cze nie został rozliczony). 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 M.

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. No 
nie wiadomo czy wytrwa do wyborów, 
bo wcześniej może się skończyć kasa.

Na tym protokół podpisano. /…/

Cd ze strony 59

Prezentujemy jednego z nich 
– Jerzego Fedorowicza, senatora.

Oto jego wypowiedź w sprawie dyscy-
pliny partyjnej:

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

PO skupia tylko ludzi z klasą 
Redakcja dopowiada – bo ta wypo-

wiedź wydaje się niepełna:
Będzie obóz, zapewne pracy, taki 

z  drutami kolczastymi pod napięciem 
i  kominem czarno i  śmierdząco dymią-
cym, a  do tego obozu brama i  nad nią 
napis: 

PLATFORMA 
UCZYNI CIĘ WOLNYM

i [- - - -] będzie komendantem ?

OPOWIEŚĆ o KRÓLU …
Cwaniakowaty, sprytny Lech syn Bo-

lesława. Tak, tak Bolesława. Jaki trzeba 
mieć iloraz inteligencji aby przyjąć pseu-
donim który jest imieniem ojca? Oczy-
wiście niski, bo tu nie trzeba uczyć się na 
pamięć. Podpisując donosy, meldunki, 
wypłatę, – wpisać  tylko 5 literek. [- - - - ] 
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publika-
cji i Widowisk ... Ustawa do 6 czerwca 
1990r. nakazywała ingerencje oznaczać 
czterema pauzami... i jest: „wygrałem w 
totolotka”. (Opowieść o Królu… Telewi-
zja Republika. 10.09.2019, 22:54, red. Jan 
Labanowski)

v



WIĘZIONYCH,
INTERNOWANYCH,
REPRESJONOWANYCH

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 teczkach, jak poseł PO. Wygrze-
bał kilka dokumentów, chociaż ciamajda jedna, nie wie nawet 

Uwaga! Lewica 
gotowa dojść do władzy

Popularność lewicy, znaczy różnych 
czarzastych, w  wyborach skłoniła nas 
do pogrzebania w starociach. Na rządy 
takich typów trzeba być naprawdę przy-
gotowanym. Zaopatrzyć się w  cukier, 
sól, spirytus – jak na wojnę. Warto mieć 
też beczkę benzyny, bo wszystko z ich 
rządami, jak bywało, będzie na kartki, 
nawet buty dla zmarłego. Poniżej pre-
zentujemy kartkę benzynową, na wzór. 
Jeśli ktoś ma maszynę do podrabiania, 
to może skorzystać i  już sobie druko-
wać. Będzie miał jak znalazł. W następ-
nym numerze 
załączymy kart-
kę na 2 jajka i 1 
kilo mąki oraz 2 
kilo mięsa z ko-
ścią – to znaczy 
kartka żywno-
ściowa dla oby-
watela na cały 
miesiąc.

Powiedzenie pana Kawałka
(przesłane na adres Redakcji)

„Jeżeli ktoś w normalny życiu był jachirą, to jachirą pozo-
stanie także w sejmie. Jeśliby krowa byłaby aż tak popularna 
(jak tańcząca krowa z Poznania w strajku nauczycielskim), że 

zostałaby wybrana do parlamentu euro-
pejskiego, to i tak pozostałaby krową”.

Ponieważ przesyłka od pana Ka-
wałka była jedyną, Redakcja pozwala 
sobie jego powiedzenia skomentować:
* jachirę stać na więcej. * nasza krowa w eu-
ropejskim parlamencie, to bita śmietana dla 
Europy * nasza krowa w europejskim par-
lamencie, to brzmi dumnie * nasza krowa 
w europejskim parlamencie robi na rękę...

Każdy może to skomentować na 
swój sposób i dla własnej korzyści, ale 
my mówimy: ona przecie nie „nasza”...

–t–

„Człowiek to brzmi dumnie, czyli gen. Wojciech Jaruzelski. Zasad-
niczo agent moskiewski od młodości (tak wynika z  papierów IPN). Po 
wprowadzeniu stanu wojennego, czyli w czasie PIERWSZEJ Solidarności 
był Wroną i  tak, jak go widać na kopercie poczty podziemnej. W  dru-
giej Solidarności awansował na prezydenta III RP, a to brzmiało dumnie 
i był kolegą człowieka z honorem z Gazety Wyborczej redaktora [----].

Człowiek z żelazem

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
(nad otwieraniem konserwy)

u

— t —

...według LGBT, radni z PO przegłosują.

Wojciech Jaruzelski 
był zawsze przez nas 
widziany jako „Czło-
wiek z żelazem”- wrę-
czonym mu przez Mo-
skwę. Nie rozumiemy 
dlaczego nie włożono 
mu go do trumny.

u
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komu co wygrze-
bał

Dziś publikuje-
my pierwszy z tych 
dokumentów. Jego 
właściciel może go 
odebrać w redak-
cji. W załączeniu 
będą przeprosimy.

... wyprowadzenie sztandarów z siedziby WIRu...

Na ulicach pojawiły się 
nowe autobusy miejskie. Kil-
ka siedzeń jest oznakowanych 
„Miejsce dla pedofila z dziec-
kiem”. Miejsca wolne, dlacze-
go nikt nie siada?

Satanistyczna 6-ka kolorów LGBT, 
przeciw siódemce kolorów tęczy – przy-
mierza z Bogiem – znaku doskonałości.

666 – Miejsce 
uprzywilejowane

Nie załamuj-
my się więc, 
jeśli robiliśmy 
bliźnim na-
wet najwięk-
sze świństwa, 
m i ł o s i e r d z i e 
ludzkie..., no 
i  głupota są 
nieograniczo-
ne.” Podob-
nie, jak zawiść 
i  inne „cnoty”. 
Nic bowiem co 
ludzkie...

Aktywiści lobby Lesbijek, Gejów, Bisek-
sualistów, Transseksualistów ciężko pra-
cują, by przekształcić (LGBT) w narzędzie 
masowej propagandy akceptacji dla swoich 
seksualnych upodobań i 
anomalii. Tak wyeduko-
wana młodzież rozróżnia 
kilkadziesiąt „płci”, ale nie 
potrafi otworzyć puszki 
konserwowej.

Fot.: BI Pierwsza “S”. WIR Białystok 2019©.
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Odpowiedź na zarzuty postawione Redakcji przez panią Stanisławę Korolkiewicz

W Biuletynie z grudnia 2019r. „SOLIDARNOŚĆ wierni ideałom sierpnia 1980” Klubu WiR w Białym-
stoku, artykułem zatytułowanym „Zawsze Solidarność” p. Stanisława Korolkiewicz występując jako 
rzecznik WIR, odniosła się do biuletynu Pierwsza SOLIDARNOŚĆ wydanym poza WiR, przez nas, gru-

pę osób represjonowanych w okresie PRL. Nie ukrywamy, że byliśmy w WiR i być może kiedyś jeszcze będziemy, 
jednak na razie nas tam nie będzie. 

W szczególności ubodło p. Stasię użyte przez nas określenie „Układ trzymający władzę”. My rozumiemy to, 
jako sytuację w samym WiR, gdzie narasta swoisty kult jednostki, przy czym „jednostką kultu” jest sama p. Sta-
nisława Korolkiewicz. Czy mamy rację? Wystarczy zajrzeć do kolejno wydawanych biuletynów WiR. W ostatnim 
numerze jest ona prezentowana na 11 portretach i zdjęciach. Wypełnia prawie sama jego treść, - brak skromno-
ści - a także różnego rodzaju uroczystości czy imprezy z udziałem WiR. To już jest swoisty symptom Grety Tum-
berg. Nie zazdrościmy tej popularności, jednak nie uważamy, że WiR i jego biuletyn to nie miejsce na konkurs 
piękności. Jednak to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co p. Stasia i „układ” robi i czego nie robi. 

P. Stasia sugeruje nam, chcąc wbić klin między nas a PiS, że przywołaliśmy słowo „układ trzymający władze” 
w sensie naszego negatywnego nastawienia do PiS  i przypinana nam  łatkę KOD-u  i Obywateli RP. Każdy kto 
choć częściowo przeczytał nasz biuletyn wie gdzie nasz rodowód, a p. Stasia najwyraźniej nie miała do czytania 
cierpliwości. Fakt, że chyba nikt z osób współpracujących w biuletynie nie należy do PiS, ale ta partia wygrała 
wybory tylko dzięki głosom nieczłonkom PiS. Z drugiej strony, jeśli nawet jest się członkiem jakiejś partii, tym 
bardziej rządzącej, czy należy milczeć wobec jej negatywnych działań czy zaniechań?

Mówienie o tym uważamy to nie tylko za prawo ale nawet za obowiązek. I powinienem to zrobić każdy, nie-
zależnie od tego, czy go za to pochwalą, czy uznają za warcholstwo. Doceniamy PiS i jego rządy, bo zauważył to, 
że wielu z nas żyje w ubóstwie i wspomógł drobną rentą. A PiS ma także grzechy na sumieniu.

*Są nimi choćby zaniechanie reformy szkolnictwa, co PIS solennie obiecywał w trakcie kampanii wyborczej. 
Ograniczył się do likwidacji gimnazjum i podwyżki nauczycielom, a dzieci wciąż muszą uczyć sami rodzice, bo 
szkoła tego nie robi i ogranicza się do pozornych działań kontrolnych. O stanie szkolnictwa świadczy to, że kryty-
kowane wcześniej podręczniki wciąż są w użyciu, a prezydentem RP w nich jest Bronisław Komorowski. 

A reforma szkolnictwa wyższego? Miała być a nie ma, bo ktoś się wystraszył opinii grona osób z tytułami, 
a którzy nie dadzą wybić się zdolnej młodzieży, bo zagrozi ich pozycji. 

Przy marnym szkolnictwie nie ma co marzyć o innowacjach, o których tyle mowy w programie rządu. To zaś 
grozi nam pozostaniem w gronie krajów zacofanych. 

*A ogromna biurokracja rozbudowywana wciąż za rządów PiS, a w wyborach była mowa o jej ograniczeniu. 
Tymczasem stworzono nawet ministerstwo ds. świeżego powietrza, czemu nie ma być jeszcze do powietrza zgniłe-
go, może się doczekamy. Liczba ministrów urosła, w czym jesteśmy najlepsi w Europie. To jest zagrożenie dla kraju 
nie mniejsze od rządów Tuska w zakresie ściągalności podatków. To tylko niektóre sprawy wymagające naprawy. 

Czy należy o tym wszystkim milczeć? Wobec totalnej opozycji negującej wszystko, Jarosław Kaczyński słusznie 
zauważył, że PiS musi być dla siebie, w okresie swoich rządów także opozycją, bo ktoś winien recenzować dzia-
łanie rządu.          

*W przypadku 100 ministrów jesteśmy pewni, że co najmniej 50 z nich jest tylko dlatego, że trzeba z nimi coś 
zrobić, dać utrzymanie, mieć za sojuszników. Oni będą kadzić swoim zwierzchnikom, ale przy tym płodzić naj-
różniejsze druki i zarządzenia tworzące dla państwa i społeczeństwa balast, garb, którego w pewnym momencie 
nie będzie ono w stanie udźwignąć. Jeśli to się nie zmieni, stanie się przyczyną katastrofy dla przyszłych pokoleń 
i znów ktoś dla ratowania swego łba wprowadzi stan wojenny i każe mordować i więzić opornych.

Nas, którzy występowaliśmy otwarcie przeciwko komunie  i płaciliśmy za to odpowiednią cenę, nikt dzisiaj 
nie zwolnił z recenzowania działania władzy w Niepodległej Polsce. Póki mamy świadomość winniśmy to robić 
w miarę naszych kompetencji i wiedzy. 

WIĘZIONYCH,
INTERNOWANYCH,
REPRESJONOWANYCH

BIAŁYSTOK, GRUDZIEŃ 2019



Nie możemy unikać spraw drażliwych, a jeśli trzeba i możemy, należy w nich uczestniczyć. Biuletyn p. Stasi jest 
pełen zdjęć z uroczystości, z pielgrzymki. W dniu, w którym WiR urządził pielgrzymkę do Kodenia w Białymstoku 
odbywał się tzw. „marsz równości”, tęczowej zarazy („mr” z miesięcznym wyprzedzeniem ogłosił, że 20 lipca 
odbędzie się… „Tęczowy Białystok”). Zabrakło WiR i jego głosu, a powinien być. Nie chcemy wierzyć, że był to 
unik i pokorne cielę.

Poprawność przeniknęła do Biuletynu. W artykule „Boże Narodzenie, a Stan Wojenny”, także autorstwa p. 
Stasi, stan wojenny wprowadziło zło. Podobnie jak II wojnę i holokaust spowodowali beznarodowi naziści. Jesz-
cze trochę, a młode pokolenia dowiedzą się, że Jaruzelski był li - tylko pierwszym prezydentem III RP i nie ma nic, 
a nic na sumieniu. Nie wymienianie ich nazwisk, to obrona Jaruzela … 

P. Stasia powiada, że sprawie zabójstwa ks. Stanisałwa Suchowolca nie będziemy wyręczać odpowiednich 
służb. Owszem, nie zamierzamy, ale te służby nie chcą tym się zajmować i należy je do tego nakłaniać i na nich 
wymuszać  krytyką  i własnym działaniem. Nie  chce ani  IPN,  ani będąca w  jego  strukturach Komisja Badania 
Zbrodni na Narodzie Polskim, ani białostocka prokuratura, bo uznały, że zamknął ją skutecznie komunistyczny 
prokurator Pendras. Ze śmiercią Księdza związana jest zbrodnia na funkcjonariuszu SB kpt. Jerzym Szematowi-
czu, który starał się ochronić jednego z nas – właśnie ks. Stanisława Suchowolca i dlatego zginął. Jesteśmy mu 
winni pamięć i szacunek i tego dochodzimy. 

Trzeba przyznać, że w osamotnieniu, bo p. Stasia z powodów tylko sobie znanych, zainteresowana jest za-
mknięciem tej sprawy, (str. 13. 14 – oświadczenie J. Suchowierskiego. BI Pierwsza „S”, grudzień 2019. Ksiądz 
Suchowolec… straciłem zaufanie do pewnego człowieka z najbliższego otoczenia i nie wiem czy przeżyję) podob-
nie, jak zrobiły to instytucje śledcze. A jeśli p. Stasia, to w imię kultu jednostki cały zarząd WiR również. 

Co do Solidarności. P. Stasia powiada „Nie dzielimy … na pierwszą i trzecią”. Ten podział jest faktem histo-
rycznym, nie jakimś chorym wymysłem. Tamta pierwsza, jak powiedzieliśmy została poświęcona dla ugody z ko-
munistami. Świadectwo tej sprawie dał m.in. śp. Kornel Morawiecki. Wiemy, że p. Stasia broni, jak lew Lecha 
Wałęsy - w imię jedności Solidarności. On sam się na nią wypiął gdy wyssane zostały z niej przez okrągły stół 
ostatnie żywotne soki. Cenimy obecny związek „S” za jego postawę i obronę wartości, jednak to jest już zupeł-
nie inna organizacja niż ta, którą tworzyliśmy w 1980r. Może więc, jak i pisze p. Stasia i jest gorszący podział „S” 
na różne jej fazy, ale o to należy zgłosić pretensję do historii, nie do nas. My tylko ten fakt stwierdzamy, bo nie 
chcemy siebie i innych okłamywać.

Nie jest to wszystko, co skłoniło innych do odejścia z WiR. Wiemy, że takie postępowanie i schlebianie oso-
bom z kręgów władzy  jest przez  te osoby dobrze widziane. Z  tego powodu na opłatku  jest  smaczny posiłek 
i udział w jakieś wojewódzkiej komisji niekoniecznie mającej sens, ale nadającej pozory uczestnictwa we władzy. 
My w tym kontekście mówimy o WiR, jako pokornym cielęciu. Być może przy realizacji naszej koncepcji opłatek 
w WiR-ze byłby znacznie uboższy, ale mielibyśmy wykonane nasze zobowiązanie wobec Polski. 

Redakcja Biuletynu Informacyjnego „Pierwsza Solidarność”. 
WIR Białystok grudzień 2019

PS. Foto: Jakie to „ katolickie” podzielić się opłatkiem i popijać go winkiem - prawda? (Str. 16, „SOLIDARNOŚĆ 
wierni ideałom sierpnia 1980”). …na 40. stronach zamieszczono 40 zdjęć – tekst i zdjęcia można zmieścić na 20 
kolumnach. Darczyńca opłacając druk, nie  rozumie dlaczego… Zamiast próbować redagować,  lepiej  zająć się 
jak dawniej w stylu.. „Miodosytnia Barć”. 1/. str. 2. …a stan wojenny. - …to dygnitarze… z piekła rodem…., to zły 
człowiek odziany w zielone sukno…, to czerwoni…, to popiersie namiestnika Kremla…, 2/. str. 13. - …lewicowe 
elity…, peerelowscy komuniści…, …kim byli ci co wypowiedzieli wojnę… 3/. str. 32. PRL… - przeistoczyli się z wil-
ków…, przepoczwarzyli się w demokratów… 

Młodzież pyta, o kim to… kto był zbrodniarzem – odpowiedź, to POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA p. SK. (pytają 
także, jacy to „bolszewicy” napadli na Polskę, jacy to „faszyści i sowieci” w ‘39 napadli na Polskę). Przytoczmy 
słowa Jerzego Zacharczuka podczas procesu tw. „Romek”: „…nie wiem co ona robi w tym WIRze… kto ją spro-
wadził… Rozłożyła, rozkłada inne swoje organizacje… KPN… (27.01.2015, g. 14:35). Gdzie opis działalności, praca 
WIR. Trzeba tym pochwalić się…, zebrań nie ma a ogólne Walne jest raz na dwa lata. Gdzie jest rozliczenie ze 
sprzętu ZOMO – zorganizowane przez śp. Andrzeja Radzickiego. Nie wszyscy członkowie WIR są zapraszani na 
Walne i na różne uroczystości w tym „opłatek”. Pytań dużo… odpowiedzi od wielu lat brak. Tel. SK. 693 335 340; 
KN. 696 064 738. Na koniec przysłowie: „Nie pchaj się na afisz gdy nie potrafisz”.


