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Na pierwszym zebraniu 
wyborczym 25 czerwca 1999 
roku zostałem wybrany człon-
kiem Komisji Rewizyjnej Koła. 
W  Komisji Rewizyjnej dzia-
łałem do roku 2008. W  tym 
też roku zostałem wybrany 
Przewodniczącym Zarządu 
Koła, którą to funkcję sprawu-

ję do dnia dzisiejszego z  tą zmianą, że od 2017 roku jako 
Przewodniczący Zarządu Oddziału Miejsko-Powiatowego 
w Częstochowie.

Po spełnieniu wymogów prawnych i  Statutowych od 
roku 2017 częstochowski Oddział Stowarzyszenia „POKO-
LENIA”posiada osobowość prawną. Jednocześnie uzyskali-
śmy wpis do rejestru organizacji pozarządowych działają-
cych w Częstochowie.

W latach 2008 – 2016 byłem członkiem Krajowej Komisji 
Rewizyjnej.

Od roku 2016 do chwili obecnej jestem członkiem Rady 
Krajowej i  Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „POKOLE-
NIA” w Warszawie.
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„Ludzie w naszym kraju nie mają umiejętności
zrzeszania się i tworzenia wspólnoty.

To kraj neurotycznych indywidualistów z których każdy, gdy
tylko znajdzie się wśród innych, zaczyna ich pouczać,

krytykować, obrażać i okazywać im swoja niewątpliwa wyższość”.

„ Mówić do kogoś, kto nie zrozumie, to próbować
otworzyć zamek źdźbłem trawy, to kroić chleb gałązką

bazylii, wkręcać żarówkę w ptasie gniazdo, wkładać dyskietkę
między dwa kamienie. Daremnie.”

Olga Tokarczuk – cytaty

„Istnieje prawda i istnieje fałsz,
lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu,

pozostaje normalny”.

Orwell – Rok 1984

Naszym obowiązkiem jest upominanie się o prawdę, o prawdziwą
historię Polski Ludowej i pokoleń, które budowały jej wielkość.

Praca zbiorowa pod red. prof. Janusza Kołodziejskiego: Częstochowa w PRL.
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Zło zaczyna się od kłamstwa...

WPROWADZENIE

Minęło 20 lat od założenia Stowarzyszenia POKOLENIA 
w Częstochowie. Możemy je obchodzić jak zwyczajne uro-

dziny. Ale zawsze taki dzień, poza życzeniami tradycyjnych 100 
lat i samych sukcesów... niesie ze sobą wiele przemyśleń o mi-
nionym i współczesnym czasie. To dobra okazja, aby przypo-
mnieć nasze założenia programowe, ale przede wszystkim od-
nieść się do kłamstw, przeinaczeń i okrutnego społecznie wy-
kluczania pokoleń Polski Ludowej. 

My, pokolenie PRL mamy świadomość, iż mimo swoich wad, 
Polska Ludowa podłożyła podwaliny pod polski sukces gospo-
darczy i społeczny po 1989 roku. System I i II RP był niespra-
wiedliwy społecznie, ekonomicznie nieefektywny i skazał nas 
na gospodarcze zacofanie i peryferyjności, aż do dramatycz-
nego 1939 roku. Gdyby po wojnie nie było Polski Ludowej nie 
stalibyśmy się automatycznie państwem demokratycznym, 
bogatym, a już na pewno rządzące elity nie miały by interesu 
w dzieleniu się władzą i majątkiem. Nie potrzeba zbyt dużej 
wyobraźni, aby przewidywać następstwa np.: przejęcia wtedy 
władzy przez prawicowe formację w rodzaju Prawa i Sprawie-
dliwości.

W czasie PRL-u staliśmy się społeczeństwem bardziej ega-
litarnym i dobrze wyedukowanym. Przenieśliśmy miliony ro-
dzin chłopskich ze wsi do miast, a dzieci robotników i chłopów 
rozpoczęły naukę i studia, co do 1939 roku było nie do pomy-
ślenia. Opowieści o „złotym wieku” I i II RP dotyczą tylko małej 
części polaków. Większość, czyli głównie chłopi nie mieli praw 
i praktycznie niewiele różnili się od niewolników.
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Klęska kampanii wrześniowej ostatecznie przypieczętowa-
ła koniec Polski rządzonej przez nielicznych na korzyść nielicz-
nych, a nie państwa rządzonego przez wielu w interesie wielu.

To trzeba podkreślić. Polska czas I i II RP przegrała. Zosta-
liśmy skazani na biedę i wykluczenie z rodziny rozwiniętych 
krajów europejskich.

Piszę te słowa, bez politycznego zacietrzewienia, jako świa-
dek i uczestnik czasu Polski Ludowej. Wierzyłem, że pod odbu-
dowie zniszczeń wojennych, uporaniu się z nędzą, chorobami, 
analfabetyzmem i całym tym pokłosiem wojny kraj zmierza ku 
lepszemu. Chociaż po wyboistej drodze, z wieloma znakami za-
kazu jednak damy radę i zbudujemy sprawiedliwe państwo.

Nigdy nie zapominam o swoich korzeniach. Doceniam szan-
sę jaka mi dala nowa Polska. Ukończyłem studia, ciężko praco-
wałem, także w kopalniach i dzisiaj z podniesioną głową czuję 
dumę i satysfakcję jako polak, patriota, częstochowianin oraz 
ojciec rodziny - z dorobku Polski Ludowej.

Tak na marginesie, gdyby prawica pod wskazania IPN i jej 
niektórych polityków zdekomunizowała cały dorobek PRL, do 
samych fundamentów, jak to głosił Bronisław Geremek cyt.: 
...kraj „po komunie” trzeba zaorać i zacząć wszystko od nowa… 
gdyby zlikwidowała wszystkie fabryki (w ramach „terapii 
szokowej” według planów George Sorosa oraz Jeffreya Sach-
sa – amerykańskich hochsztaplerów sprzedano około 1800 
oraz zlikwidowano 1600 polskich firm) a także szkoły, szpita-
le, przedszkola, sanatoria itd. to przyszłoby spać nam w szała-
sach, uczyć się pod brzozą, leczyć u wiejskiej babki lub znacho-
ra, z oczywistą wizją wojny domowej.

Dzisiaj obserwujemy proces społeczny - z jednej strony cha-
rakteryzujący się wzrostem konsumpcji (głównie dzięki polity-
ce socjalnej i rożnym formom tzw. wsparcia PLUS), rozwojem 
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infrastruktury (dotacje unijne) jak również cywilizacyjnym 
ułatwieniom w życiu codziennym, z drugiej utratą „busoli” czy-
li rozumną i samodzielną możliwością dobrego wyboru. Głów-
nie pod wpływem mediów, totalnej plemiennej wojny dwóch 
największych partii prawicowych, post-prawdy dedykowanej 
nam przez macherów politycznych utraciliśmy kontrolę nad 
swymi emocjami i nastrojami. Nasze pokolenie, ale głównie 
młodzi, zaczynamy tracić orientację ponieważ dawny świat 
wartości został zdemolowany, a w nowym trudno się odnaleźć. 
Tu i teraz zostały stworzone tak głębokie podziały, że często 
nie wiemy jakich dokonywać wyborów ale również jak ułożyć 
swoje relacje z rodziną, krewnymi, przyjaciółmi. Ze smutkiem 
trzeba przyznać, sytuacja ta zmusza nas często do milczenia, 
udawania i kłamstw w imię poprawności politycznej lub wła-
snego bezpieczeństwa. To rodzi frustracje, poczucie zagubienia 
a nawet odrzucenia. Czujemy się jak obcy. To nie jest ta wyśnio-
na wolność.

Mam nieodparte wrażenie, że rządzący usiłują urządzić 
naszemu pokoleniu klasyczny postkolonializm. Ciągłe wery-
fikacje, musztrowanie moralne, naruszanie praw i wolności 
obywatelskich, znikające pomniki i nazwy ulic, otwarcie dla 
fundamentalizmu katolickiego to cechy państwa autorytar-
nego, a nie demokratycznego. Najgorsze, przynajmniej dla 
mnie jest pouczanie na zasadzie my wiemy lepiej oraz pro-
stacka obróbka propagandowa serwowana przez media. 
Warto dodać, ze politykę tej władzy cechuje poczucie misji 
i brutalność. Nie liczą się nikim i niczym.

Co robić? Przede wszystkim, być sobą. Nie poddawać się 
propagandowym zabiegom kolejnych odsłon prawicowej wła-
dzy. Fundamentem jest prymitywne i nachalne wbijanie pola-
kom do głów, że po wojnie i aż do lat 80 – tych ubiegłego wie-
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ku w ogóle nie było polskiego państwa. Ta polityczna fantazja, 
tak wielokrotnie powtarzana przynosi sukcesy w realizacji 
tzw. polityki historycznej, od której smród kłamstwa powinien 
raczej odstręczać. Wręcz na zamówienie tworzone są „patrio-
tyczne legendy” gloryfikujące hurtowo „żołnierzy wyklętych” 
jednocześnie wykreślając z pamięci żołnierzy I i II Armii Pol-
skiej zdobywców Berlina, 600 – tys. ofiarę żołnierzy Armii 
Czerwonej, partyzantkę AL i BCh. Burzy się pomniki, oczernia 
działaczy i polityków okresu Polski Ludowej. Każą nam zapo-
mnieć o wysiłku milinów Polek i Polaków, którzy podnosili kraj 
z gruzów i zniszczeń wojennych, tworzyli kulturę i właśnie 
wolność od strachu i głodu. Często za przysłowiową kromkę 
chleba, ale z głęboką wiarą w sens swojej pracy poświęcali się 
Polsce – swojej Ojczyźnie.

Ta propagandowa papka przeznaczona głównie dla prawi-
cowego tzw. twardego elektoratu śmiesząca swoja naiwnością 
czyni także spustoszenia wśród części lewicowego i liberal-
nego elektoratu i niestety młodego pokolenia. Kolejne wybory 
mogą być tego świadectwem.

W tym miejscu moja następna uwaga. Do tych, którzy z ta-
kim cynizmem i zaciekłością opluwają krew, pot, łzy i cierpie-
nie czasu wojny i autentyczny entuzjazm, radość i dumę moje-
go pokolenia, a także naszych ojców i dziadków ze swojej cięż-
kiej pracy dla Polski Ludowej. Jeżeli tak poniewieracie pamięć 
o tamtym czasie, to macie moralny obowiązek i tego oczeku-
jemy, że oddacie dyplomy, zwolnicie mieszkania, przekreślicie 
swoje życiorysy. Nie, tego nawet najgłupsi wrogowie nie zrobią. 
Korzystają z wszelkich dobrodziejstw jednocześnie symbolicz-
nie odwróceni tyłem do Polski Ludowej.

Uważny obserwator może powiedzieć przestańcie zajmo-
wać się przeszłością. Żyjemy w świecie na krawędzi. Musimy 
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bronić się przed ofensywą prawicowych ekstremistów, kata-
strofą klimatyczną, nierównościami społecznymi, rozwiąza-
niem palącej kwestii imigrantów, odradzającymi się ciemnymi 
siłami ksenofobii i rasizmu. Tak to prawda. 

Jednak nikt nie zabroni nam myśleć i pamiętać. Nie odbie-
rze nam prawa do obrony i swojego zdania. Nie pogodzimy się 
z polityką zrywania ciągłości państwa polskiego, niszczeniem 
wybranych grup zawodowych, piekiełkiem plemiennych wojen, 
ekscesami nacjonalistów, biedą, brakiem dostępu do służby 
zdrowia i całym złem, które nas otacza.

Jesteśmy pokoleniem odchodzącym. Nasza ideowość, lata 
pracy i wysiłku, często okupionych porażkami to swoisty ka-
pitał po który - mocno w to wierzę - sięgną kolejne pokolenia 
ludzi bezkompromisowych, odważnych i mądrych patriotów. 
Tak w naszej pamięci jak i zbiorowej pamięci Polaków zawsze 
wpisane były – i nadal są – nadzieja na lepszą i sprawiedliw-
szą Polskę, demokratyczną i suwerenną, zjednoczoną wokół 
wspólnych wartości, ale szanującą odmienność poglądów 
i światopoglądów.

Te moje refleksje są słodko – gorzkie. Przyglądam się zmia-
nom w mojej Ojczyźnie z życzliwością, ale bez większych na-
dziei na rzeczywiste i postępowe reformy. W naturalnym pro-
cesie przemijania czas jest tym czynnikiem, który miarkuje en-
tuzjazm.

Ta publikacja jest przede wszystkim dla nas i o nas. O pol-
skiej historii i współczesności, o naszych polskich urojeniach 
i fobiach, o prawdzie i manipulacji, o wolności i sprawiedliwo-
ści, prawdzie i post prawdzie, marności polityki i zagrożeniach. 
O tym jak dzisiaj urządziliśmy nasz dom, Rzeczpospolitą Pol-
ską. Jestem przekonany, że krytykując to co dzisiaj złe, nie ma 
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w nas nawet śladu bezpłodnej nostalgii za minionym czasem, 
ani frustracji przegranych.

To tylko mój skromny komentarz do przeszłości i dnia dzi-
siejszego. Jeżeli z tej rocznicowej publikacji wynika również 
przekonanie, że nasze pokolenie powinno mieć poczucie swo-
istej obywatelskiej i lewicowej misji walki o prawdę to traktu-
ję to jako nagrodę i przyjacielskie podziękowanie za nasz spo-
łeczny wysiłek.

Z okazji 20 – lecia naszego Stowarzyszenia składam ser-
deczne życzenia dobrej nadziei i co oczywiste zdrowia, a także 
pogodnego samopoczucia.



13

Tempus fugit, aeternitas manet... 
Czas ucieka, wieczność pozostaje. 

„POKOLENIA” Pokoleniom...

Jak pokonać czas, jak znaleźć swoje miejsce w zbiorowej pa-
mięci Polaków, żeby ci, którzy przyjdą po nas, wiedzieli, kim 

byliśmy, czego dokonaliśmy, jakie mieliśmy ideały, w co wie-
rzyliśmy? Jaki ślad po sobie zostawić, by mówił o nas prawdę, 
nie był fałszywym świadectwem, by skutecznie opierał się wi-
chrom historii i wybrykom histerii? 

To trudne zadanie, potrafią mu sprostać tylko ludzie wyjąt-
kowi i to wyłącznie poprzez swe dzieła. To, że ktoś był, to za 
mało. Co zrobił, czego dokonał? Przywilej przetrwania dany 
jest wybitnym artystom, uczonym, władcom. Ale pokoleniu? To 
zdarza się niezwykle rzadko, jeśli w ogóle się zdarza. 

Czy więc mamy jakiekolwiek szanse, byśmy też pokona-
li czas i pozostawili w zbiorowej pamięci Polaków prawdziwy 
ślad swojego istnienia. My – pokolenie Polski Ludowej? 

Rozglądając się wokół z łatwością dostrzeżemy, że we 
współczesnej Polsce nie jest to łatwe. Jakby to przykro nie 
brzmiało degradacyjne zabiegi znaczących środowisk inte-
lektualnych, wsparte mocą państwa, wymierzone w ludzi le-
wicy - urodzonych, wychowanych i żyjących w PRL - najpierw 
zepchnęły nas na margines, potem zniesławiły fałszywymi 
oskarżeniami, a na końcu wepchnęły do kąta. 

A i lud, w interesie którego lewica powołała do życia Polskę 
Ludową, w dużej części odwrócił się od niej, uwierzył, że przez 
pół wieku żył w czarnej dziurze pochłaniającej niezliczone 
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ofiary. Wykształceni w PRL lekarze, inżynierowie, ludzie zawo-
dów urzędniczych, technicznych, rzemieślnicy, producenci rol-
ni (chłopi), z łatwością wyparli z siebie pamięć biedy, nędznych 
domostw pod słomą, byle jakich mórg (jeśli w ogóle je mieli), 
wywietrzyli życiorysy z rozchodzącego się po całej chałupie 
zapachu parowanych kartofli dla świń, smrodu chlewu zza 
ściany, ufajdanych od ogona po rogi krów. Zresetowali pamięć 
i wierzą, że rodzili się jeden z drugim wyłącznie w dworkach 
ocienionych starymi kasztanami, lipami i dębami. 

Kilkudziesięcioletnia propaganda wymierzona w Polskę 
Ludową oraz stan ducha i pamięci wielu jej beneficjentów go-
towych przyjąć nieprawdę za prawdę powodują, że każda pró-
ba upomnienia się o siebie, spotyka się z natychmiastowym, 
wściekłym atakiem, wspartym potęgą prawa, bo i je również 
zaprzęgnięto w służbę kłamstwa. Dobrym przykładem poli-
tycznego terroru jest doniesienie do prokuratury za publiczne 
powiedzenie, że na terenie Polski zginęło 700 tys. żołnierzy ra-
dzieckich, którzy wyzwalali nasz kraj. 

Słowem kluczowym jest tu słowo „wyzwolenie”. Otóż nie 
tylko skrajni prawicowcy, momentami prawie-faszyści, ale też 
tzw. cywilizowana prawica i liberałowie uważają, że to nie 
było żadne wyzwolenie, tylko wrogie zajęcie, nowa „okupa-
cja”, która przyniosła Polsce zbrodnie NKWD i lata socjalizmu… 
„Lata socjalizmu”, czyli także nas. 

Ty, który przepracowałeś całe życie w Hucie Częstochowa, 
zakładach włókienniczych od co najmniej 100 lat stanowiących 
znak rozpoznawczy i symbol tego miasta, ona, która przez kil-
kadziesiąt lat uczyła dzieci, że „Polska to jest wielka rzecz”, on, 
którego filmy rozsławiły na świecie polską kulturę i on - bu-
downiczy statków i jeszcze ona, która poszła na emeryturę po 
latach pracy w przemyśle włókienniczym i także on – żołnierz, 
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który wiernie służył Polsce, no i jego brat – milicjant, który już 
umarł, bo poraniony w walce z bandytami słabował na zdro-
wiu – dla nich oni - my wszyscy, byliśmy „nieszczęściem dla 
Polski”. 

Oddaliśmy Jej najlepsze lata, odbudowaliśmy, rozkwitła 
dzięki naszej pracy, a teraz słyszymy, że byliśmy Jej nieszczę-
ściem. Jakie to podłe! 

Ci kłamcy, ci cynicy, polityczni szulerzy, ta grupa „zasłużo-
nych” w walce z „komuną”, kumple „Paola”, cwaniacy od SKOK-
-ów i GetBacku, piramid finansowych okradających prostych 
ludzi, miłośnicy srebrnych wieżowców i podręcznych dwórek, 
patrioci odmieniający Polskę przez wszystkie przypadki i prze-
pisujący majątki na żony, moraliści pracujący dla suto opłaca-
nej idei, ci agresywni ćwierćinteligenci, często stuprocentowi 
idioci i idiotki - to nie może być „Polska”. Ona taka nie jest!… 

Ale Polska nie przemówi. Oni zaś mogą i mówią – kłamią, 
kłamią, kłamią, po trzykroć kłamią! Często z bogiem na ustach, 
z gębą pełną biało - czerwonych frazesów, pobłyskując mie-
dzianymi czołami, kłamią! Na kłamstwie zbudowali swoje ka-
riery i majątki, na kłamstwie oparli swą moralność. Moralność 
zbudowana na kłamstwie to jest podłość przecież. 

Niestety – nas jest coraz mniej, ich coraz więcej. Programy 
szkolne, katecheci od przedszkola, cały aparat państwa wprzę-
gnięty w ich politykę historyczną, tyle nachalna co do cna zał-
gana propaganda państwowych mediów, robią swoje. Wyrosło 
pokolenie, dla którego „Bury” to żaden bandyta, tylko bohater 
narodowy, a „Zapora”, to nie morderca i pomagier hitlerowców, 
tylko dzielny partyzant walczący z komuną. Dziś bohatera-
mi są Kuklińscy, a nie kpt. Jabłoński, który w maju 1945 roku 
zatknął polską flagę nad Berlinem. Każdy, kto w jakiś sposób 
współpracował z Polską Ludową, kto wtedy urodził się, kształ-



16

cił i żył, ale nie roznosił ulotek, jest „komuchem” i „zdrajcą”. 
„Bohaterem” może zostać byle kto. Dziś „lepszy” jest cham, któ-
ry chwali się dziadkiem „mordercą wyklętym” i przy tym wal-
czy o pieniądze za rzekome krzywdy, niż wczorajszy przodow-
nik pracy. 

Dlatego coraz trudniej jest przebić się z naszym prawdzi-
wym życiem ponad morze obłudnych frazesów. A jak już się 
komuś udaje, to zaraz wyciągają pałę, którą tłuką na oślep. 

Tą pałą jest słowo „komuch”. Ono jest jak obozowy drut 
kolczasty pod napięciem. Próbujesz je pokonać – giniesz… Je-
steś coraz starszy, może nawet już stary, nie masz siły walczyć 
z ogrodzeniem pod prądem, pochylasz głowę i godzisz się żyć 
za drutami. „Komuch” z czasem już tak cię nie razi, nie uwiera, 
jak na początku. Oswoiłeś się. Także z kłamstwem.

Tylko na nową klasę polityczną , także na barwną, młodą le-
wicę, patrzysz z niepokojem. Ty rozumiesz, a oni często nie, że 
poniekąd też są produktem współczesnego państwa. A ponie-
waż to państwo, próbuje wykreślić z własnej historii pół wieku 
swojego istnienia, jest ułomne, to i oni są w jakiś sposób nie-
pełnosprawni. 

Starają się być inni, ale jedno ich łączy powielanie kłamstw 
lub prostackich komunałów o tamtej Polsce. Wpisali się w sys-
tem, stali się częścią establishmentu. 

Mają swoje „przekazy dnia”, swoje potyczki sejmowe o coś 
tam, swój grafik występów w środkach masowego przeka-
zu, gdzie wszyscy – goście i gospodarze - mówią to samo, tak 
samo, o tym samym. Królowie banału, specjaliści od pustych 
sloganów. Mówią dużo, mówią barwnie, bez kompleksów, mó-
wią o wszystkim i o niczym. Milczą solidarnie o jednym – że 
Polska Ludowa była, że wszyscy z tego gniazda się wywodzimy.
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Co więc robić, zapytacie? Mimo wszystko wierzyć w potęgę 
słowa i prawdy! Słowa o prawdzie nie da się stłumić! 

Niewiele już możemy, ale mówić ciągle możemy. Mówmy 
więc młodym, jak było. Opowiadajmy o Polsce, bo to ich i nasza 
Ojczyzna. O polskich statkach, samochodach, maszynach bu-
dowlanych, turbinach wielkich mocy, o polskiej architekturze, 
sztuce, nauce, o sporcie… Także nasz pot wsiąkł w tę ziemię, 
nasze życie tu spędziliśmy, tu urobiliśmy sobie ręce po łokcie – 
mamy prawo o tym mówić!

To nie my rozkradliśmy fabryki, nie my sprzedaliśmy, co 
było do sprzedania. 

To oni – macherzy od „wolności”, „godności”, „życia w praw-
dzie”, życia „udanego”, a nie „udawanego”, bałwochwalcy „pol-
skiej tradycji i wartości” dorwali się do majątku, który z takim 
trudem wypracowaliśmy i przerobili go na spółki, zarządy, 
rady nadzorcze, na akcje, i udziały - na „towar”. 

Byli pazerni i bezwzględni – ich rządy i ich „Solidarność”, 
która te rządy osłaniała. 

To właśnie wolny, niezależny, samorządny związek zawodo-
wy, ponosi historyczną odpowiedzialność za tragedię balcero-
wiczowskiej transformacji, która stała się przekleństwem mi-
lionów pracowników najemnych, a którą ten związek osłaniał 
politycznie. Nie za darmo! Nie dla idei! Po udanych strajkach li-
derzy, aktywiści i działacze związkowi przebrali się w garnitu-
ry i zasiedli w Pałacu Prezydenckim, w rządach Mazowieckie-
go, Olszewskiego, Bieleckiego, Suchockiej, Buzka, Morawieckie-
go objęli stanowiska państwowe i obsadzili gęsto liczne spółki 
skarbu państwa. Wałęsę każdy pamięta w Pałacu Prezydenc-
kim, Krzaklewski przez cztery lata był królem Polski, Śniadek 
zawsze był pośmiewiskiem, ale jest posłem, Duda znany jest ze 
swego yorka, z którym odwiedza związkowe sanatoria… 
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A kto pamiętam chłopaka stojącego pod ścianą sali BHP 
w Stoczni Gdańskiej, który – płacząc jak bóbr, usmarkany po pas 
– nagrywał radiomagnetofonem Grundig, podpisywanie porozu-
mień gdańskich. On wierzył, przeżywał, rozumiał, że uczestniczy 
w historycznym momencie. Gdzie dziś jest? Co robi? Gdzie dziś 
są robotnicy, którzy wynieśli cwaniaków do władzy, przekaza-
li im swą siłę i swoje marzenia? Zagubili się w odmętach historii, 
powypadali na wirażach, uwierzywszy, że są nareszcie we „wła-
snym domu”. 

Ci, którzy na ich plecach wdrapali się do najważniejszych gma-
chów w Polsce nie poniosą jednak żadnej odpowiedzialności. Cały 
kraj i obowiązujące prawo skroili pod swoje potrzeby. To, co było 
karalne, jest teraz przejawem przedsiębiorczości i zaradności. 

Trzeba jednak spojrzeć także sobie samemu w twarz i powie-
dzieć, że bardzo wielu ludzi, którzy w PRL byli wzorem dla in-
nych, którzy wykorzystali wszelkie szanse cywilizacyjne i kultu-
rowe, jakie Polska Ludowa stwarzała, którzy zawdzięczają jej ka-
riery i pozycję, pierwsi odrzucili swe życiorysy, ideały, legityma-
cje i dotychczasowe znajomości. Oficerowie, generałowie, redak-
torzy, pisarze, aktorzy i działacze. Niestety słabość PRL-owskiej 
elity, jej moralna miałkość, skłonność do etycznych kompromisów, 
w znacznym stopniu przyczyniły się do stanu dzisiejszej świado-
mości społecznej i wiedzy o Polsce Ludowej.

W efekcie zwykli ludzie, tacy jak my – którzy w Polsce Ludo-
wej po prostu uczciwie żyli i uczciwie pracowali, niczego nigdy 
nie ukradli, nie oszukiwali na delegacjach, nie chodzili na lewe 
zwolnienia, nie wpychali się przed szereg na pochodach pierwszo-
majowych, nie wystawiali piersi po ordery, nie padali i nie pada-
ją na kolana przed biskupami, my wszyscy staliśmy się chłopcem 
do bicia. To o nas kolejowy opryszek ze Szczecina, a dziś ważniak 
w PiS-ie krzyczy „komuniści i złodzieje”… Ćpun wyznacza stan-
dardy demokratyczne w Sejmie, a rozwódki i rozwodnicy uczą 
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nas chrześcijańskiej moralności… No, chyba, że akurat zajęci są 
okradaniem kontenerów PCK. 

Dlatego pierwszym obowiązkiem Polaka z PRL jest na każdym 
kroku walczyć o prawdę o nas. Nie mamy innego wyjścia. Musimy 
walczyć, bo nikt tego za nas nie zrobi. Mamy takie prawo i obo-
wiązek. 

Walczmy nieustępliwie póki sił starczy, wedle naszych zasad, 
naszego lewicowego dekalogu: 

- Nie miałeś ojczyzny innej poza Polską Ludową 

Mówią, że to czarna dziura w historii, że jej nie było… Czy cie-
bie też nie było? Gdzie możesz i kiedy możesz, mów, że byłeś, jak 
żyłeś, że widziałeś – jak zmartwychwstaje Warszawa, jak podnosi 
się Gdańsk, jak spływa z pochylni „Sołdek”, jak Szczecin staje się 
polski, jak dzieci szły do nowej szkoły, jak studenci rozpoczyna-
li rok akademicki w polskim Wrocławiu, jak ruszały kopalnie, jak 
tysiące chłopaków i dziewcząt jechało do Nowej Huty. Tak na mar-
ginesie nowohucki kombinat, podobnie dogorywająca huta Czę-
stochowa to przykłady kresu „wielkoprzemysłowej klasy robotni-
czej”. Dla naszego pokolenia między innymi te huty były symbo-
lem i żywicielkami. Rozejrzyjmy się po naszej Częstochowie, co 
zostało z przemysłu włókienniczego.

Już około 100 temu Częstochowa pod względem produk-
cji przemysłowej lokowała się na trzecim po Warszawie i Łodzi 
miejscu. Czy dzisiejszej młodzieży cokolwiek mówią historyczne 
nazwy wielkich firm włókienniczych, jak np.: Towarzystwo Przę-
dzalnicze „La Czenstochovienne” - Ceba, Stradom - dawniej Bracia 
Goldstein, Oderfeld, i Oppenheim, przędzalnia i tkalnia - Warta, 
Peltzery, Motte... zapewne już niedługo zapomną również o prze-
żywającej kryzys hucie Częstochowa.
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Bardzo łatwo poddajemy się różnym mitom. Coraz po-
wszechniejsze jest naiwne przekonanie, że 2 RP to pocztówko-
wy kraj, w którym co sobotę tańczyło się fokstrota, a wakacje 
spędzało w Sopocie lub Zakopanem. Tyle tylko, że te obrazki 
niewiele mają wspólnego z realiami. Na wsi była niewyobra-
żalna bieda, głód, analfabetyzm, przeludnienie i zacofanie i co 
najgorsze życie bez nadziei na przyszłość, na zmiany. Około 
70 procent ludności to były rodziny chłopskie. Zdecydowana 
większość to chłopi małorolni. W 1938 roku było ich 7,3 mln 
w ogólnej liczbie 17,4 mln. chłopów. To dzięki reformie rolnej 
do końca lat 40 rozdzielono 6 mln ha ziemi. Jej beneficjentami 
było ponad milion chłopskich rodzin. W przedwojennej Polsce 
23 procent obywateli było analfabetami. Przyjrzyjmy się War-
szawie. W połowie lat 30 instytucje publiczne opiekowały się 
ponad 20 tysiącami bezdomnych. Samo schronisko dla bez-
domnych na Żoliborzu było kompleksem 67 baraków rozloko-
wanych na 15 hektarach. W Warszawie było 6,5 tysiąca bez-
domnych dzieci. Te dramatyczne statystyki można przytaczać 
bez końca. W tym miejscu trzeba zadać pytanie: kto jak nie le-
wica poradziła sobie z tym strasznym balastem ludzkiej biedy 
i odrzucenia, spotęgowanym dodatkowo przez kataklizm wo-
jenny. Kto i kiedy zakołata do rozumu i serc dużej części Pola-
ków na tyle skutecznie, aby te oczywiste prawdy dotarły i zo-
stały zaakceptowane. Jeżeli nie MY, to kto.

- Nie pozwalaj, żeby wycierali swoje mordy zdradzieckie 
Polską 

Największy cynik i kłamca, rasista, faszyzujący nacjonali-
sta, homofob, moralny dewiant, złodziej złapany za rękę, pla-
katowy katolik tłukący żonę i nienawidzący obcych i innych, 
gdy tylko dobierają mu się do skóry, od razu krzyczy, że jest 
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politycznie prześladowany. Przy okazji wymienia litanie swo-
ich wyimaginowanych osiągnięć w walce z komuną. Każdy 
z tego stada gorąco zapewnia, że niezłomnie Polsce służy. Trze-
ba w tym momencie zadać sobie dramatyczne pytanie: co się 
z nami polakami stało, dlaczego nie buntujemy się, dlaczego 
tych ludzi wybieramy, dajemy im mandat do rządzenia? Wytłu-
maczenie może być jedno. Mamy demokrację „gawiedzi”. Pod-
miotem stali się ludzie odtrąceni, zdegradowani, czy przegrani 
(często, na własne życzenie), którzy nie załapali się na dobro-
dziejstwa liberalizmu i generalnie rządów PO. Tym ludziom 
dano dzisiaj poczucie dobrostanu i ważności. Dostarczono im 
przysłowiowego paliwa i dano przyzwolenie na ujawnianie 
złych instynktów, otwarcia zbiorników niczym nie hamowanej 
nienawiści. Gawiedź kocha widowiska, kiedy to nęka i depcze 
się elity, służby mundurowe, sędziów, gejów, imigrantów, uru-
chamia praktyki dekomunizacyjno - represyjne i w ogóle nisz-
czy tych miastowych co szpanują, bez wątpienia, w kupionych 
za kradzione pieniądze samochodach i domach. Tym bardziej, 
że raczej już nie ma miejsca na tradycyjną moralność, która 
wyróżniała wiejski lud, czy znikającą klasę robotniczą z jej eto-
sem i kulturą.

Kiedy oglądamy i słuchamy tych opluwających Polskę Lu-
dową warto zadać im pytanie: a co wy wnieśliście, co zostało 
z waszego rewolucyjnego zapału, jaki jest trwały dorobek wa-
szych szumnych populistycznych zapowiedzi i pisanych pod 
polityczne zapotrzebowanie programów? 

Kategorycznie trzeba powiedzieć, że najwyższy czas aby-
śmy wreszcie rozstali się ze szkodliwym mitem „Solidarności”.
Jak to możliwe, że po 30 latach nie kompetencje, a solidarno-
ściowe kombatanctwo nadal stanowi przepustkę do najwyż-
szych stanowisk w państwie. Po rządach dobrej zmiany widać 
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jak pokolenie solidarnościowo – opozycyjne skolonizowało 
nasze życie polityczne i gospodarcze. Ciągle im wolno wię-
cej i bezwstydnie z tego korzystają. Jak to możliwe, że na TVP 
uprawiającą tępą propagandę rządową, lekką ręką przezna-
czono 2 mld złotych. A ci szlachetni podobno z dużą wrażliwo-
ścią społeczną związkowcy milczą. Za te pieniądze można by 
dać szansę przeżycia tysiącom chorych na raka, albo uratować 
z zapaści psychiatrię dziecięcą.

Kolejny mit to ubóstwo, prześladowanie oraz deklarowa-
na apolityczność Kościoła. Wszystko wskazuje na to, że Pol-
ska pod rządami prawicy nabrała cech państwa wyznaniowe-
go. Krzyż stał się symbolem para-państwowym, uroczystości 
państwowe mają oprawę głównie religijną, sejm RP objawienia 
fatimskie uznał za obiektywny fakt, katoliccy święci są patro-
nami samorządów,a Jezus i jego matka są koronowani na kró-
la i królową Polski. Jednak najbardziej groźne dla świeckości 
państwa jest działalność prawotwórcza inspirowana religią, 
a często zalecaniami Episkopatu. Kościół podobnie jak w 1 i 2 
RP stał się siłą współrządzącą. Konstytucja i konkordat usta-
nawiają tzw. przyjazny rozdział państwa i Kościoła. Czy tak 
jest w praktyce ? 

Czy rzeczywiście Kościół jest ubogi i prześladowany? Po-
patrzmy na stan posiadania tej instytucji. Majątek Kościoła: 
grunty to około 160 tys. hektarów (kto to obrabia, i jakie płyną 
dotacje z UE), 17533 kościoły i kaplice, 300 gazet i czasopism, 
50 rozgłośni radiowych (w tym: ogólnopolskie Radio Maryja, 
38 rozgłośni diecezjalnych, 9 rozgłośni Radia Plus, 2 zakonne 
stacje w Niepokalanowie i Jasnej Górze, ogólnopolska telewizja 
Trwam), 120 katolickich oficyn wydawniczych… Duchowień-
stwo i parafie: 28546 księży, 153 biskupów, 23304 zakonnic, 
14418 katechetów i 10114 parafii. Kościół jest największym 
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posiadaczem ziemskim w Polsce, jak również największym be-
neficjentem środków z budżetu państwa. Tylko katecheci i ka-
pelani kosztowali budżet 7,1 mld złotych, w latach 2014-2019. 
Od 1 stycznia 2019 roku średnio na etat katechety przypada 
prawie 5000 zł brutto. Najlepiej zarabiają kapelani w wojsku: 
kapelan w Służbie Ochrony Państwa zarabiał w 2018 roku 
14333 zł miesięcznie, kapelani w Siłach Zbrojnych RP 7428 zł 
miesięcznie. Najmniej zarabiają kapelani w policji i skarbówce, 
około 4500 zł miesięcznie. To tylko niektóre przykłady statusu 
politycznego i materialnego polskiego duchowieństwa. Wygła-
szanie przez hierarchów opinii o ubogim, prześladowanym pol-
skim kościele nijak nie mają się do faktów. To tylko propagan-
dowa zasłona nad grzechami i nieprawościami bogatego i funk-
cjonującego ponad prawem Kościoła.

- Pamiętaj, abyś dzień swej chwały święcił 

Nie zapominaj o dniach, które były dniami radości i święta. 
Jeśli ich się wyrzekniesz, to wyrzekniesz się własnej tradycji. 
Wyrzekniesz się siebie. 

Pamiętaj i przypominaj o nich młodzieży. Opowiadaj dzie-
ciom i wnukom, jak je obchodziliśmy, co dla nas znaczyły. 

Dla milionów biedaków bez pracy, roli i perspektyw – 22 
lipca, Dzień Manifestu Lipcowego. Dla ludzi lewicy, to powinno 
być najważniejsze święto w całe historii polskiej państwowo-
ści. Manifest PKWN był jedyną deklaracją całkowicie spełnio-
ną. Ten program stworzył podwaliny nowoczesnego państwa 
polskiego.

Dla weteranów spod Lenino, spod Magnuszewa, Warszawy, 
z Wału Pomorskiego, Kołobrzegu, z Bieszczad i spod Budziszy-
na – dzień 12 października, Dzień Ludowego Wojska Polskiego;
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Dla warszawiaków – 17 stycznia, Dzień Wyzwolenia War-
szawy i Częstochowy. To Wojsko Polskie, u boku Armii Czerwo-
nej, wyzwoliło stolicę spod ludobójczej okupacji hitlerowskiej. 
Straty 1 Armii WP w opanowaniu Warszawy to 275 poległych, 
zaginionych i rannych. W całej operacji warszawskiej zginęło 
10537 żołnierzy, w tym 3116 poległych spoczywa na warszaw-
skich nekropoliach. Polegli abyśmy MY mogli żyć w pokoju. Nie 
przynieśli żadnej okupacji, walczyli ,o Polskę taką jaka wów-
czas mogła być. To radziecki major pancerniak Siemion Cho-
chriakow dowodzący grupą 2 batalionu 54 Brygady Pancernej 
wzmocnionej 400 żołnierzami desantu kapitana Nikołaja Go-
riuszkina nie tylko przynieśli Częstochowie wolność, ale ponad 
wszelką wątpliwość uratowali Jasną Gorę przed zniszczeniem 
przez hitlerowców. Ta historia została zapomniana. Natomiast 
bajkowa obrona Jasnej Góry, gdzie według Henryka Sienkie-
wicza garstka polskich obrońców pod wodzą nieustraszonego 
przeora Augustyna Kordeckiego pokonała nieprzebrane hordy 
szwedzkich żołdaków, została na stałe zdefiniowana i obowią-
zująca. Przeor nie zamierzał wcale stawiać oporu. Już w paź-
dzierniku 1655 roku udał się do obozu szwedzkiego gdzie 
w swoim i paulinów imieniu, złożył wiernopoddańczy hołd Ka-
rolowi X Gustawowi, uznając go tym samym za władcę Rzeczy-
pospolitej. Główne siły szwedzkie to zaledwie setka piechurów 
i kilka lekkich dział. Tymczasem Kordecki do walki ze szweda-
mi mógł skierować 250 obrońców, około 30 dział. Nie było żad-
nych zaciętych walk. Szwedzi nie przeprowadzili ani jednego 
generalnego szturmu na Jasną Górę. W trakcie całego oblężenia 
zginął jeden żołnierz, zastrzelony zresztą pomyłkowo. W po-
wszechnym odbiorze sienkiewiczowskie opowieści napisane 
„ku pokrzepieniu serc” i znakomicie wykorzystane przez ojców 
paulinów to „święta prawda”, a nie banalna historia. 
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Nie możemy także zapominać o tym, że wtedy kiedy to 
więźniowie Dachau i nie tylko, czekali na śmierć, to wynoszona 
pod niebiosa Brygada Świętokrzyska piła szampana z gestapo. 
Warto w tym miejscy przytoczyć wypowiedź Winstona Chur-
chilla, którego trudno zaliczyć do grona admiratorów Polski 
Ludowej, cyt.: „Bez Armii Czerwonej Polska zostałaby zniszczo-
na, lub zniewolona, a polski naród starty z powierzchni ziemi. 
Ale armie rosyjskie wyzwalają Polskę i żadne inne wojska nie 
zrobiłyby tego”.

1 Maja – robotnicze święto o ponad 120-letniej historii;
2 Maja – Święto Flagi, dla którego inspiracją było zatknięcie 

2 maja 1945 roku przez żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tade-
usza Kościuszki polskiego sztandaru na Bramie Brandenbur-
skiej. To na naszym pokoleniu ciąży moralny i polityczny obo-
wiązek pamięci o tych żołnierzach.

- Szanuj pamięć o Polsce Ludowej

To jest bowiem pamięć o nas samym, o naszych rodzicach 
i dziadkach. Ze smutkiem trzeba zauważyć,że z dyskursu poli-
tycznego, intelektualnego, historycznego a przede wszystkim 
ze sceny politycznej zniknął nie tylko „ruch robotniczy”, jego 
walka, tradycje i kultura, ale też sami robotnicy. W mediach 
centralnym wątkiem opisującym historię PRL są coroczne 13 
– grudniowe wspominki stanu wojennego. Jak zwykle rytual-
ne obrazki: milicyjne polewaczki, uganiający się po ulicach de-
monstranci i milicjanci, dystyngowany generał Jaruzelski na-
wołujący do spokoju, opozycja i brać solidarnościowa promują-
ca hasło „socjalizm tak – wypaczenia nie” i oczywiście rozmo-
dlony suweren oczekujący na spełnienie 21 stoczniowych po-
stulatów. Przy okazji wspomnienia i komentarze prawdziwych 
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i przyszywanych opozycjonistów zagłuszane przez żarliwych 
ideologów „dobrej zmiany”. Chętnie by się pozabijali, ale jed-
no ich łączy „opluwanie Polski Ludowej”, Każdą niegodziwość, 
błędy, szaleństwa tej władzy , oczywiste idiotyzmy świadomie 
z wyraźnym zamiarem ostatecznego poniżenia przeciwnika 
politycznego porównują do jakiegoś wydumanego przez siebie 
kawałka tamtej rzeczywistości. W ich mniemaniu prawdziwa 
obelgą jest użycie zwrotu... jak w PRL, wraca PRL itp. 

W oficjalnych przekazach „Okrągły stół” - fenomen na skalę 
światową, czyli pokojowe przekazanie władzy, albo jest prze-
milczany, albo określany mianem zdrady narodowej.

Został stworzony precedens dochodzenia do zmian ustro-
jowych bez rozlewu krwi, bez ekstremizmów. Trzeba między 
bajki włożyć konfabulacje niektórych dzisiejszych pseudo-
-bohaterów, którzy dają fałszywe świadectwo tego czasu. Po 
pierwsze – władzy nie zdobywali poprzez jakieś heroiczne czy-
ny, została im dana na przysłowiowej tacy w wyniku umowy 
okrągłostołowej, po drugie – transformacja nie była dziełem 
li tylko obozu solidarnościowego. Niestety wynaturzona, pisa-
na na nowo historia, największe polskie osiągnięcia, po 1989 
roku nie odnotowuje lub uważa za zdradę i spisek, a zerwanie 
ciągłości państwa jako wstawanie z kolan. Jak dramatycznie 
stwierdził Aleksander Wielopolski, cyt.: „Dla polaków można 
czasem coś dobrego zrobić, z Polakami nigdy”.

- Nie zabijaj 

Nie zabijaj w sobie, w swoich dzieciach, w swojej rodzinie 
dobrych wspomnień – o hucznych dożynkach, o małym Fiacie, 
o Leonidzie Telidze, pierwszym Polaku, który samotnie okrą-
żył ziemię na drewnianym jachcie „Opty”, o Mirosławie Her-
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maszewskim – pierwszym polskim kosmonaucie, o Sobiesławie 
Zasadzie niedoścignionym polskim mistrzu rajdów samocho-
dowych, o Kazimierzu Górskim - trenerze piłkarskim, który 
uczynił szczęśliwymi miliony Polaków, o Kazimierzu Opaliń-
skim, Aleksandrze Dzwonkowskim, Aleksandrze Bardinim, 
Ninie Andrycz, Aleksandrze Śląskiej, Stanisławie Mikulskim, 
Tadeuszu Łomnickim, Bogdanie Paprockim i setkach innych 
naszych wybitnych rodakach, artystach, którzy byli bohatera-
mi naszym marzeń, kształtowali naszą wyobraźnię, umacniali 
naszą dumę narodową. 

- Nie przyjmuj nieswojej tradycji za własną

Nie powinieneś mieć nic wspólnego z ideologią odwetu, nie-
nawiści, z obcymi ci słowami, z czynami nieprawymi, godnymi 
potępienia i pogardy. Nasze pokolenie nie tylko jest nauczone 
podnosić okruch chleba z podłogi, ale przede wszystkim wy-
chowane na lewicowej triadzie WOLNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – BRA-
TERSTWO szanuje tradycje, prawdę, uczciwość, potrafi poma-
gać, jest patriotyczne i tolerancyjne, otwarte na mniejszości, 
odrzucające nacjonalizm i inne prawicowe choroby. Tacy jeste-
śmy i nic tego nie zmieni.

- Nie mów fałszywego świadectwa o Polsce Ludowej 

Nie ma takich doraźnych korzyści, które byłyby tego warte. 
Ci co dzisiaj tak zawzięcie opluwają Polskę Ludową tak 

naprawdę nie mają żadnego moralnego prawa do tego. Każ-
dy dzień pokazuje, że nie są w stanie przeprowadzić żadnego 
istotnego dla polaków projektu cywilizacyjnego. Ich zatruta 
ślina nas nie sięga, oni ciągle nie zdają sobie sprawy z tego ,że 
plują pod wiatr.
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- Nie pożądaj sławy zaprzańczej.

Zawsze okupiona jest ona kłamstwem, wysługiwaniem się 
nowym panom. Taka sława tylko plami - są to plamy niezmy-
walne. Niestety kłamstwo święci coraz większe triumfy. Przy-
kładem może być wirus rusofobi i jednocześnie mechaniczne 
poddanie się bezkrytycznemu umiłowaniu USA. O ile można 
wytłumaczyć postawy prawicowych polityków i komentato-
rów oparte między innymi na histerycznym strachu, frustra-
cjach, kompleksach i jakiejś niezrozumiałej desperacji, pchające 
Polskę w ramiona USA, sytuującej nasz kraj w pozycji najwięk-
szego wroga Rosji, to jak tłumaczyć fobie - jak się wydaje - 
większości polaków. Nieszczęściem naszego kraju jest to, ze za-
miast przyjąć i realizować program rozwoju na miarę XXI wie-
ku chcemy zaimponować poziomem zbrojeń. To upokarzające, 
jak daliśmy się oczarować poglądowi o śmiertelnym zagroże-
niu ze wschodu i tym samym konieczności, w imię polskiej racji 
stanu, obowiązkowi zakupów z Ameryki zbędnego wojennego 
złomu. Polska nie stanowiła i nie będzie stanowić żadnej po-
tęgi militarnej. Te pieniądze byłyby ratunkiem dla umierającej 
służby zdrowia, poprawy systemu edukacji czy zwiększenia 
budownictwa komunalnego. Stało się inaczej generałowie mają 
swoje zabawki, a rządzący poparcie wyborców.

- Nie pożądaj niczego, co jest ci podsuwane – ani kariery, 
ani żadnego bogactwa. 

Z rąk wrogów wszystko te owoce są zwykle zatrute – inte-
resownością, fałszem, podstępem… 

Niech ten spis zasad podstawowych będzie odpowiedzią 
na dręczące nas pytanie, jak żyć pośród nieprzyjaznego nam 
zgiełku. 
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Pamiętaj – jesteś człowiekiem z PRL. Nie musisz być boha-
terem, wystarczy, że będziesz porządnym, uczciwym obywate-
lem, żyjącym w zgodzie z własnym sumieniem i z własną histo-
rią, a oni nigdy ci nie dorównają, nie będą ciebie godni. Ich in-
teresy kiedyś się skończą, ich kłamstwa połamią kiedyś swoje 
krótkie nogi. Zostanie po nich wstyd. Po nas może zostać praw-
da o naszym uczciwym życiu. 

Tylko najpierw trzeba o nią walczyć. Nie poddawać się. 
Trzeba odważnie mówić, jak było, bo słowo to potęga. Ma wiel-
ką moc. Słowa nie można pokonać.

- Nie bądź obojętny…

Nie bądź obojętny, „Auschwitz nie spadło z nieba” - to prze-
słanie więźnia obozu wygłoszone podczas uroczystości w 75 
rocznicę wyzwolenia przez Armię Czerwoną hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Nasze pokolenie musi 
powtarzać to córkom i synom, wnukom, przyjaciołom i prze-
ciwnikom. Zło rodzi się powolutku, krok po kroku, każdego 
dnia, aż do momentu kiedy już jest za późno. Nie możemy być 
obojętni na kłamstwa historyczne. Nie możemy być obojęt-
ni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Istotą 
demokracji są rządy większości, ale prawa mniejszości muszą 
być bezwzględnie chronione. Nie możemy być obojętni, kiedy 
jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne. Dopó-
ki wybory są wolne i dysponujemy swoim głosem nie możemy 
być obojętni i popierać operetkowych polityków, zgadzać się na 
przechwytywanie instytucji publicznych i tym samym łama-
nie konstytucji, demokracji i praworządności, nie reagować na 
kuriozalne inicjatywy samorządów tworzących strefy wolne 
od LGBT, uczestniczyć w plemiennej wojnie podsycanej mową 
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nienawiści, akceptować politykę w kościele, czy zgadzać się na 
zabijające Polaków zanieczyszczone powietrze.

Jeżeli wyłączymy się, pozwolimy się wykluczyć lub będzie-
my obojętni, to zamiast demokratycznego państwa prawa bę-
dziemy mieli twardy system autorytarno – korupcyjny. Zosta-
nie zdemontowany tzw. bezpiecznik państwa demokratyczne-
go, a mianowicie checks and balances, czyli system wzajem-
nej kontroli. Zniewolony obywatel, brak trójpodziału władzy, 
wolnych mediów, silnej i będącej blisko ludzi opozycji, pręż-
nie działających organizacji pozarządowych to wyrok przede 
wszystkim na prawa i wolności obywatelskie.

Nie powinniśmy być także obojętni na zachowania osób 
publicznych. I to niezależenie od formacji do której przynale-
żą. Powinniśmy reagować na marnych i cynicznych polityków 
i tych z lewicy i tych z prawicy, nie posiadających żadnych kon-
kretnych poglądów, bezideowych karierowiczów, którym obce 
są takie pojęcia jak lojalność wobec wyborców, empatia, bez-
interesowność, skromność, traktujących służbę publiczną jak 
biznes i łatwy dostęp do synekur i konfitur dla siebie i bliskich. 
Politycy in gremio podobnie jak Polska także przeszli transfor-
macje. Po pierwsze – stać ich na każde najbardziej ryzykowne 
zachowanie, byle zyskać łaskawość wyborcy. To oni swoim za-
chowaniem przekonują, że wybory to targowisko próżności. 
Teatr nakierowany na pobudzenie emocji. Bo wtedy jest szansa 
na zwycięstwo. 

Po drugie – partyjność rozumiana jako trwałe przywiąza-
nie do partii, programu i wyborców nie ma znaczenia. Przy-
pływają tam , gdzie pensje, diety, poczucie władzy, i szansa na 
wieczne trwanie w polityce. Zamiast słuchać głosu swojej par-
tii i wyborców wolą speca od pijaru. Dzisiaj wybory rozstrzy-
gają się w mediach, na słupach ogłoszeniowych, bilbordach, 
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działaniach macherów od wizerunku. Do tego raczej nie są po-
trzebni członkowie i sympatycy partii, potrzebne są za to coraz 
większe pieniądze.

Nasze pokolenie nie może być obojętne, nie może tez mil-
czeć. Tu nie chodzi o nasze dobre samopoczucie, chodzi o Pol-
skę.

ZAKOŃCZENIE

Urodziliśmy się w Polsce Ludowej. W tej Polsce wychowy-
waliśmy się i dorastaliśmy. Polsce Ludowej zawdzięczamy 

wykształcenie i dorobek zawodowy. Polsce Ludowej, naszemu 
państwu, podobnie jak miliony innych Polaków – służyliśmy 
najlepiej jak to było możliwe. Nasze pokolenie, urodziło się 
w państwie, które wyłoniło się z wojennej pożogi, w państwie 
o demokracji ułomnej. Ale dzisiaj, jako już ludzie dojrzali, z nie-
pokojem widzimy jak rodzi się system autorytarny. Z niepoko-
jem oglądamy młodych zacietrzewionych hunwejbinów, którzy 
nie liczą się z żadnymi autorytetami. To ciągłe nawoływanie 
do wstawanie z kolan, obrony podobno zagrożonej suweren-
ności, katastrofalna dla państwa wymiana elit - oczywiście 
na swoich, łamanie konstytucji, praworządności i standardów 
państwa demokratycznego wydaje się nie mieć końca. Historia 
i doświadczenia naszego pokolenia uprawniają nas do powie-
dzenia głośno i dobitnie: OSTRZEGAMY. 

Nasza młoda demokracja sama się pożera. Po wyniszcza-
jącej wojnie plemiennej i rozpadzie więzi społecznych przyj-
dzie czas na rozpad państwa i jego funkcji. Polska stanie się 
wydmuszką. Wtedy rozpocznie się szukanie winnych. Prawda 
jest bolesna, to My, Naród jesteśmy winni. Niestety nasze oby-
watelskie rozumienie demokracji często jest bardzo ograniczo-
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ne. Najlepiej wykształcona i świadoma część naszego społe-
czeństwa raczej brzydzi się polityką i nie chodzi do wyborów. 
Niecałe 8 mln. poszło i wybrało demokratycznie swoją władzę. 
Czyli, parafrazując sławny zwrot św. Augustyna: „Suweren 
przemówił, sprawa zakończona”. Jak to się stało,że „suweren” 
przyjął i zaakceptował tak głęboko nieuczciwe, obrażające in-
teligencję każdego myślącego człowieka argumenty, np.: o za-
machu smoleńskim, Polsce w ruinie? 

Dla zrozumienia rządów prawicy w Polsce ważna jest i ta 
kolejna konstatacja. Faktem jest, że rewolucja solidarnościowa, 
która na początku pisała historię Europy oraz formatowała ko-
lejne odsłony rządów z jej nadania, wydała też zatrute owoce.

Trudno nie zgodzić się z opinią, że przy dzisiejszej słabości 
państwa co bez wątpienia jest konsekwencją historycznych 
solidarnościowych rządów, ale przede wszystkim kolejnej od-
słony, czyli tzw. dobrej zmiany, niewielkie są szanse na dobre 
funkcjonowanie jakiejkolwiek instytucji państwowej, czyli 
służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej, organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości. Nawet w przypadku zmiany rzą-
dzących trudno oczekiwać jakiejś radykalnej poprawy. Powrót 
do demokratycznego państwa prawa oraz wejście na ścieżkę 
rozwoju to będzie długa i najeżona niebezpieczeństwami dro-
ga.

Nasze pokolenie jest szczególnie wrażliwe na powszechne 
i drastyczne nierówności. Bez wątpienia taki stan społeczny to 
immanentna cecha systemu kapitalistycznego. To nie oznacza, 
że należy godzić się na zwiększające się obszary nędzy. Prawie 
40 procent Polaków, co prawda nie przymiera głodem, ale żyje 
bardzo skromnie. Dla tej wielkiej grupy ludzi wykluczonych, 
którzy myślą jak przetrwać do jutra, raczej nic się nie liczy. Nie 
mają szczególnych marzeń, niczego nie planują i niczego się nie 
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spodziewają. To właśnie ci ludzie tzw. polska bieda, stała się 
atrakcyjną grupą wyborców dla rządzących. Dali się łatwo ku-
pić i są wiernym elektoratem oczekującym na kolejne wersje 
PLUS-socjalu.

Szansą na zmiany, naprawę państwa, rzeczywiste demo-
kratyczne państwo prawa mogą być rządy lub współrządzenie 
Lewicy. Czy to jest możliwe w naszym kraju, gdzie większość 
wyborców prezentuje konserwatywno – prawicowe poglądy? 
Odpowiedz nie jest prosta. Najpierw Lewica musi urosnąć, czy-
li połączyć się. Poparcie rzędu kilkunastu procent niczego nie 
gwarantuje. Trzeba odbić prawicy robotników. Bez przeko-
nania do siebie pracowniczego elektoratu, emerytów, wielkiej 
grupy wykluczonych, lewicowej młodzieży poprzez atrakcyj-
ną, całościową i autorską ofertę programową Lewica przegra 
swoją szansę. Dzisiaj, Lewica chociaż politycznie powinna być 
z ludem, jest od niego przynajmniej kulturowo bardzo daleko. 
Polak – przedstawiciel klasy robotniczej, czy inaczej klas ludo-
wych jest zbyt konserwatywny, homofobiczny, nacjonalistycz-
ny, anty imigrancki i prokościelny, aby w lewicowej partii szu-
kał obrońców swoich interesów. To raczej oczywiste, że chodzi 
przede wszystkim o współczesnych Polaków, którzy to w dużej 
części są produktem prawicowo - katolickiej narracji sączonej 
według klasycznych reguł totalitarnej propagandy.

Jak przeciwstawić się temu szaleństwu, któremu nadano 
oficjalną nazwę „polityki historycznej”, „wstawania z kolan”, 
„polityki godnościowej” i walki z tzw. pedagogiką wstydu.

Nasze pokolenie z oczywistych powodów, nie będzie inicjo-
wać buntu, organizować demonstracji ulicznych, palić opon, 
czy też blokować urzędów publicznych. Będziemy rozmawiać, 
tłumaczyć, przekonywać i szukać rozwiązań gdzie argumen-
tem jest karta wyborcza. Jeżeli obronimy demokrację, prawo-
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rządność, przywrócimy szacunek do konstytucji, nawet „czoł-
gając się” pójdziemy do wyborów – WYGRAMY. To prawda, co 
mówi się o dzisiejszej władzy, cyt.: „Szybciej kamienie zaczną 
mówić, niż zmiękną serca tej władzy”, ale to przez nas przema-
wia doświadczenie, które podpowiada, że czas każdej władzy 
tym szybciej się kończy, im częściej sięga po totalitarne prak-
tyki.

W tym emocjonalnym i skromnym objętościowo tekście 
chodziło przede wszystkim o to, aby utwierdzić Nas, pokolenie 
Polski Ludowej, że nie mamy powodów posypywać głów popio-
łem, nie będziemy też przepraszać za PRL... i to należało udo-
wodnić.
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Przepraszam za PRL
Wypowiedź Mieczysława F. Rakowskiego

22 lipca 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja zor-
ganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. 

Edwarda Gierka, nt. „Nie przepraszać za Polskę Ludową”. Orga-
nizatorzy poprosili mnie, żebym wystąpił ze swoimi przemy-
śleniami o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Skorzystałem 
z tego i oto, co wtedy powiedziałem.

Drodzy Przyjaciele!

Stoję przed Wam z poczuciem winy, z którą żyję od końca lat 
80. ubiegłego wieku. Ściślej, od jesieni 1989 r., gdy władzę 

w Polsce przejęła opozycja demokratyczna, która w następ-
nych latach określiła się jako antykomunistyczna. Dzień, w któ-
rym się spotykamy, jest – jak sądzę – dobrą okazją do uwol-
nienia się od ciążącej na mnie winy. Chcę to uczynić tu i teraz, 
w waszej obecności, zwracając się do antykomunistycznej pra-
wicy, zajadle zwalczającej PRL, do tych polityków, historyków, 
politologów, dziennikarzy, satyryków, poetów i pisarzy, sło-
wem do wszystkich, którzy im dalej od PRL, tym bardziej zwal-
czają epokę, w której żyły dwa pokolenia Polaków.

Zwracam się do wszystkich moich rodaków, którzy podzie-
lają opinię, że PRL była tragicznym epizodem w ponad tysiąc-
letniej historii Polski. To, co zamierzam za chwilę powiedzieć, 
kieruję do społeczeństwa, moich braci i sióstr, którzy przez 
ponad cztery dekady żyli i cierpieli pod komunistycznym jarz-
mem. Wszystkich powyżej wymienionych, a także tych, któ-
rych pominąłem, chcę w waszej obecności przeprosić. Łańcuch 
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naszych przewinień jest długi. Obawiam się, że czas wystąpie-
nia, przydzielony mi przez organizatorów konferencji, nie jest 
wystarczający, żebym wymienił wszystkie moje winy. Spróbuję 
nie uronić żadnej poważniejszej winy, żadnej, która dotknęła 
miliony obywateli.

A zatem:

-  przepraszam za likwidację podziałów klasowych, któ-
ra była dziełem komunistów, socjalistów i lewicowego 
odłamu ruchu chłopskiego;

-  przepraszam za reformę rolną, o której marzyło i bez-
skutecznie walczyło kilka pokoleń polskich chłopów;

-  przepraszam za nacjonalizację przemysłu, a ściślej tego 
co przetrwało okupację hitlerowską;

-  przepraszam robotników za to,że komuniści przywrócili 
im poczucie godności

- przepraszam za awans społeczny miliony synów i córek 
chłopskich i robotniczych;

-  przepraszam za bezpłatny dostęp młodzieży robotniczej 
i chłopskiej na wyższe studia;

-  przepraszam za likwidację analfabetyzmu, masowego 
zjawiska w Polsce międzywojennej;

-  przepraszam za zbudowanie Polski przemysłowo-rolni-
czej;

-  przepraszam za masowy exodus chłopów z przeludnio-
nych wsi do miast, do przemysłu. Los ten dotknął kilka-
naście milionów obywateli PRL;

-  przepraszam za to, że dwa pokolenia Polaków żyły nie 
znając plagi bezrobocia, że zaczynały każdy dzień z po-
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czuciem bezpieczeństwa socjalnego, że były wolne od 
troski o przyszłość swoich dzieci;

-  przepraszam, że na ulicach polskich miast nie było że-
braków ani dziesiątki tysięcy bezdomnych, że nikt nie 
wyobrażał sobie, by milion dzieci zaczynało dzień bez 
śniadania;

-  przepraszam naukowców, artystów, twórców za to, że 
dzięki państwowemu mecenatowi nad kulturą i sztu-
ką powstały arcydzieła filmowe, znane i cenione na ca-
łym świecie, a aktorzy kompozytorzy, dyrygenci i soliści 
wnosili cenny wkład w życie narodu i kulturę ogólno-
światową;

-  przepraszam za tysiące bibliotek, za tanie książki za 
miejskie i wiejskie domy kultury;

-  przepraszam, że w czasach PRL powstała kadra znako-
mitych fachowców i świetnych menedżerów;

-  przepraszam, za niespotykaną w historii stosunków pol-
sko-rosyjskich inwazję kultury polskiej na bezkresne 
obszary Związku Radzieckiego. Twórczość znakomitego 
pisarza Stanisława Lema wydano w ZSRR w nakładzie 3 
milionów egzemplarzy;

-  przepraszam za odbudowę zniszczonej przez hitlerow-
ców Warszawy i wiele innych miast, za przywrócenie 
pięknej warszawskiej i gdańskiej Starówki.

-  przepraszam za odbudowanie z pietyzmem pałaców, ko-
ściołów i licznych pomników narodowej kultury, znisz-
czonych w czasie wojny;

-  przepraszam już trzecie pokolenie Polaków, które go-
spodarzy na ziemiach nad Odrą i Nysą Łużycką, żyjące 
w bezpiecznych granicach;
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-  przepraszam za pokolenie komunistów, które w 1945 
roku nie wezwało narodu do walki o zachowanie przy 
Polsce terenów na wschód od rzeki Bug, na których 
żyło 5 milionów Ukraińców i 1,9 mln. Białorusinów oraz 
mniej niż 5 mln rdzennych Polaków;

-  przepraszam za morską granicę Polski, liczącą 440 km;
-  przepraszam za pokolenie Władysława Gomółki, które 

zagospodarowało Ziemie Zachodnie i uporem walczy-
ło o uznanie zachodniej granicy, przez ćwierć wieku nie 
uznawanej przez kolejne rządy Republiki Federalnej Nie-
miec;

-  przepraszam za plan utworzenia strefy bezatomowej 
w Europie (tzw. plan Rapackiego), który rozsławił Polskę 
na świecie;

-  przepraszam za ustawę o działalności gospodarczej, któ-
rej projekt mój Rząd przedstawił Sejmowi w końcu 1988 
roku, a która po ustaleniu otworzyła drogę do gospodar-
ki rynkowej;

-  przepraszam za Okrągły Stół, wspólne dzieło mojego 
obozu i opozycji. Po raz pierwszy w dziejach Polski, nie 
tylko nowożytnej, dwa zwaśnione obozy polityczne za-
siadły przy jednym stole i znalazły pokojowe rozwiąza-
nie głębokiego kryzysu politycznego, który gnębił kraj 
niemal całe dziesięciolecie.

Drodzy Przyjaciele

Taki jest niepełny rejestr moich, a mam chyba prawo powie-
dzieć naszych przewinień.

Dziejów PRL, podobnie jak wielu narodów i państw, nie da 
się wtłoczyć w z góry przyjęte schematy. Znamy słabości, błę-
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dy,, a nawet zbrodnie, które też tworzą historię PRL. Wiemy, 
że byliśmy więźniami dogmatów, od których uwalnialiśmy się 
stopniowo, z upływem czasu. Ale historia PRL. to nie tylko tra-
giczne wydarzenia. To przede wszystkim ofiarność, poświęce-
nie, gotowość służenia Ojczyźnie. Stać nas było na czynienie 
dobra, z przekonaniem, że jesteśmy w stanie doskonalić siebie, 
kraj i państwo. Za wielkie, historyczne osiągnięcie mojej for-
macji uważam zachowanie naszej osobowości narodowej.

Sądzę, że powyższe wystąpienie Mieczysław F. Rakowskie-
go na konferencji, zorganizowanej przez Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie im. Edwarda Gierka w dniu 22 lipca 2006 r. w War-
szawie można by uzupełnić o szereg dalszych „przewinień”, ob-
ciążających rządzących w Polsce Ludowej w latach 1945-1989. 
Na przykład jak poniżej zapisano kursywą:

-  przepraszam za wprowadzenie obowiązkowych ubezpie-
czeń na starość i powszechnej bezpłatnej opieki zdrowot-
nej;

-  przepraszam naukowców, artystów, twórców za to, że 
dzięki państwowemu mecenatowi nad kulturą i sztuką po-
wstały arcydzieła literackie i filmowe, znane i cenione na 
całym świecie, a aktorzy, kompozytorzy, dyrygenci i soliści 
wnosili cenny wkład w życie narodu i kulturę ogólnoświa-
tową;

-  przepraszam za odbudowę zniszczonej przez hitlerowców 
Warszawy i wielu innych miast za przywrócenie pięknej 
warszawskiej,wrocławskiej i gdańskiej Starówki;

-  przepraszam za odbudowanie z pietyzmem pałaców, ko-
ściołów, Zamku Królewskiego w Warszawie i licznych po-
mników narodowej kultury, zniszczonych w czasie wojny;
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-  przepraszam za morską granicę Polski, liczącą 440 km 
i za otwarcie Polski na szeroki świat, przez budowę wiel-
kich portów, stoczni i floty morskiej;

-  przepraszam za to, że w Polsce Ludowej ludność powięk-
szyła się z 23,9 mln (I.1946) do 38 mln i że przyrost natu-
ralny w PRL w każdym pojedynczym roku był większy niż 
łącznie w 16 latach 1990-2005. W ogóle po wielkim przy-
roście ludności w PRL, po 1989 r. W III RP ma miejsce uby-
tek ludności (1990- 38.183 mln, 2000 – 38.254 mln, 2004 
– 38.174 mln, 2019 – 37,97 mln.)
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PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA 
STOWARZYSZENIA „POKOLENIA”

I

JESTEŚMY SOBIE NAWZAJEM POTRZEBNI.
Dając temu wyraz łączymy się w Stowarzyszenie „POKOLE-
NIA”, aby:
-  potwierdzić więź łączącą życie i pracę wszystkich pokoleń 

Polaków oraz gotowość wzajemnej pomocy i samopomocy;
-  przypomnieć społeczeństwu a zwłaszcza młodzieży o róż-

norodnych więzach łączących żyjące dziś pokolenia Polaków 
o potrzebie ich rozwijania;

-  krzewić prawdę o pracy i życiu kolejnych młodych pokoleń 
Polaków ze wszystkich środowisk społecznych, dokumento-
wać ich wkład w rozwój Polski;

-  inspirować i wspierać indywidualną przedsiębiorczość mło-
dzieży, przynoszącą dobra materialne;

-  inspirować działalność społeczną i kulturalną rozwijającą 
nadrzędne wartości duchowe, kształtujące osobowość czło-
wieka;

-  przekazywać współczesnemu pokoleniu doświadczenia jego 
poprzedników, udzielać mu wsparcia w rozwiązywaniu jak-
że trudnych dziś problemów startu życiowego i rozwoju.

II

Pragniemy być gronem przyjaciół. Nasze życiorysy i doświad-
czenia życiowe są nierozerwalnie związane z losami Polski Lu-
dowej. Dopełniać się one muszą pracą i służbą Ojczyźnie. Uwa-
żamy, że w warunkach moralnego i gospodarczego kryzysu, 
jaki przeżywa Polska i Polacy, konieczne jest odwoływanie się 
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nie tylko do więzi rodzinnych, ale i do więzi społecznych, do 
dorobku ludzkiej aktywności, do niezmiennych humanistycz-
nych wartości i patriotycznych tradycji, do ciągłości w procesie 
rozwoju społecznego.
Trudności dnia codziennego prowadzą do zrywania wzajem-
nych więzi, osłabiają ludzki kontakty. A tymczasem Polska bar-
dziej niż kiedykolwiek potrzebuje porozumienia i współdzia-
łania wszystkich w sprawach dla kraju najważniejszych: su-
werenności i niepodległości państwa, rozwoju gospodarczego 
i kulturalnego, ładu wewnętrznego i pokoju, bezpieczeństwa 
życia i pracy. Tej idei - porozumienia i współdziałania pokoleń 
pragniemy służyć.
Dlatego opowiadamy się przeciwko dokonywanym dla doraź-
nych korzyści politycznych, zafałszowanym, koniunkturalnym 
ocenom najnowszych dziejów Polski. Żadnych zakrętów nasze-
go rozwoju nie wyprostują ani uproszczenia, niedomówienia 
półprawdy, demagogia i nietolerancja, ani stosowanie odwetu 
i zasady odpowiedzialności zbiorowej. Wszelkim takim dzia-
łaniom zdecydowanie się sprzeciwiamy i będziemy dawać sta-
nowczy odpór. Będziemy dążyć do upowszechnienia prawdy 
o wkładzie młodych pokoleń Polaków w rozwój naszego kraju.
Chcemy stworzyć młodemu pokoleniu możliwości korzystania 
z doświadczeń poprzedników, pomagać w unikaniu złych prak-
tyk z przeszłości, ochraniać przed instrumentalnym wykorzy-
stywaniem go przez różne siły.

III

Inspiracją naszych osobistych postaw i spoiwem zbiorowego 
działania są ideały i wartości polskiej lewicy demokratycznej. 
Za takie uważamy: demokrację i praworządność, pluralizm 
i tolerancję dla odmiennych poglądów, godność i swobodny 
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rozwój człowieka, wolność słowa, sumienia, wyznania i niena-
ruszalność praw jednostki, szacunek dla pracy, wrażliwość na 
wyzysk, krzywdę i cierpienie. Wysoko cenimy prawdę, uczci-
wość i skromność.
Każdy program rozwoju Polski budowany w oderwaniu od 
tych wartości będzie daleki od oczekiwań społeczeństwa i wy-
stępujących u nas realiów. Będzie w praktyce prowadzić do 
wewnętrznych podziałów i niepokojów.
Przeciwstawiamy się bezkrytycznemu kopiowaniu obcych 
wzorów. Zagrażałoby to naszej tożsamości narodowej. Opóź-
niłoby konieczne wysiłki na rzecz oryginalnych rozwiązań. 
Nasza izba we wspólnym europejskim domu powinna być urzą-
dzona po polsku, jeśli chcemy być jej prawowitym właścicie-
lem, a nie jedynie sublokatorem.

IV

Wierni wartościom lewicy demokratycznej, będziemy wspierać 
wysiłki służące:
-  zespoleniu wszystkich pokoleń wokół spraw dla Polski i Po-

laków najważniejszych;
-  podmiotowemu traktowaniu młodego pokolenia, jego dążeń, 

aspiracji i praw;
-  równym szansom rozwoju młodych i godnym warunkom 

przeżywania przez nich własnej młodości w sposób pozwa-
lający na dokonywanie swobodnych indywidualnych wybo-
rów i wewnętrzne wzbogacanie się;

-  pełnej realizacji prawa do nauki i pracy, pełnemu wykorzy-
staniu wiedzy i kwalifikacji młodych oraz tworzenia im moż-
liwości samorealizacji;

-  rozszerzaniu szans na osobiste kariery młodych w gospodar-
ce, nauce i kulturze, życiu politycznym i społecznym;
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-  kształtowaniu wrażliwości młodych na krzywdę drugiego 
człowieka, na niesprawiedliwość oraz wszelkie przejawy zła 
i patologii.

Będziemy przeciwstawiać się:
-  pogłębianiu różnorakich podziałów w polskim społeczeń-

stwie;
-  koncepcji rozwoju gospodarczego opartej na wzorach dra-

pieżnego, XIX-wiecznego kapitalizmu;
-  polityce ubożenia ludzi pracy;
-  niekontrolowanemu, żywiołowemu bezrobociu najdotkli-

wiej odczuwanemu przez jedynych żywicieli rodzin, kobiety 
i młodzież w momencie startu życiowego;

-  degradacji kultury narodowej i wysychaniu jej tradycyjnych 
źródeł, narzucaniu młodym obcych kulturowo wzorów i za-
nikaniu rodzimej aktywności w sferze kultury

Będziemy zachęcać młodych do przedsiębiorczości, do indy-
widualnych inicjatyw i zbiorowej aktywności, służyć im radą 
i doświadczeniem, rozwijać ideę pomocy i samopomocy mię-
dzy pokoleniami.
Starsze pokolenie chcemy chronić przed uproszczonymi, ko-
niunkturalnymi ocenami, obarczaniem zbiorową odpowie-
dzialnością. Będziemy podejmować działania, by czuli się po-
trzebni, by znajdowali pole i możliwość społecznego działania.

V

Praca Stowarzyszenia opierać się będzie na aktywności zbio-
rowej i indywidualnej członków. Konkretność, samodzielność, 
wykorzystywanie różnych doświadczeń naszych członków 
oraz samorządność wewnętrzna będą podstawowymi reguła-
mi naszego działania.
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Odnajdziemy się w środowisku naszego życia i pracy. Twórzmy 
rozliczne formy wzajemnych więzi: koła terenowe, kluby dys-
kusyjne, spotkania przyjacielski, grupy samopomocowe.
Pamiętajmy o najstarszych z nas. Oddajmy in należny szacu-
nek. Zaoferujmy pomoc będącym w potrzebie. Niech idea po-
mocy i samopomocy koleżeńskiej będzie wszechobecna w na-
szej pracy.
Bądźmy wrażliwi i życzliwi w każdej sprawie dotyczącej mło-
dego człowieka.

JESTEŚMY  SOBIE  NAWZAJEM  POTRZEBNI.
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Działalność wydawnicza 
Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia 

„POKOLENIA”

Kilka lat temu nasz Oddział we współpracy z częstochowską 
drukarnią „GRYF” rozpoczął działalność wydawniczą. Efektem 
tego działania było wydanie kilku pozycji książkowych.

Przyświecała nam idea przekazania następnym pokoleniom 
historii naszej działalności w organizacjach młodzieżowych 
z czasów naszej młodości, jak również pokazanie jak przebie-
gało życie gospodarcze, społeczne i polityczne w czasach PRL-
-u w naszej małej ojczyźnie – Częstochowie i okolicach. 

Pierwsza w roku 2014 została wydana książeczka pt. „Roz-
myślania na 15 lecie powstania Koła”. Autorami wspomnień byli 
koledzy: Grzegorz Makowski, Stanisław Adam Górniak, Włady-
sław Jonkisz, Maciej Rudlicki, Jerzy Sypek, Mieczysław Mazur, 
Eugeniusz Marchewka i Krzysztof Kubik.
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Kolejne wydawnictwo w 2014 roku to przygotowany na 
spotkanie z cyklu „Ludzie lewicy – ja w polityce” „Felieton Bio-
graficzny Marka L”. napisany przez Marka Lewandowskiego.

Rok 2015 to książeczka przygotowana przez Cezarego Mar-
ka Graja przygotowana na spotkanie cykliczne „Ludzie lewicy – 
tak to ja” pt. „BĄDŹMY RAZEM”.

Po uzyskaniu osobowości prawnej i pozyskaniu sponso-
rów rozpoczęliśmy przygotowania do wydania kilkutomowego 
książki „CZĘSTOCHOWA w PRL-u.” Powołaliśmy zespół redak-
cyjny pod przewodnictwem profesora Janusza Kołodziejskiego. 
Praca zespołu zaowocowała wydaniem I tomu w roku 2018 na 
100-lecie uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Oto autorzy 
poszczególnych rozdziałów:
– Marek Lewandowski – Mój PRL
– Mieczysław Stańczyk – Częstochowa stolicą rozwijającego 

się województwa
– Jacek Noszczyk – Huta w latach 1945-1989 oraz jej rola 

w rozwoju Częstochowy i regionu
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– Jerzy Mucha – Spółdzielnia „Jedność” w okresie Polski Ludo-
wej 1945-1989

– Cezary Szymański – Spółdzielnie budują lepszy świat
– Mieczysław Wyględowski – Ochrona zdrowia w Częstocho-

wie i byłym województwie częstochowskim w latach 1945-
1989

– Karolina Kowalska – 90 lat zdrowej wody w rejonie często-
chowskim

– Jarosław Kapsa – Schyłkowa dekada. Życie codzienne w Czę-
stochowie 1975-1985

– Andrzej Kuśnierczyk – Zaginiony kontynent

Kolejne dwu tomowe wydawnictwo w roku 2018 zrealizo-
wane wspólnie z Muzeum Częstochowskim to „RAKÓW – dzie-
je częstochowskiej dzielnicy” autorstwa Romana Sitkowskiego, 
przygotowane na 90 lecie tej dzielnicy.

Rok 2019 to książka Cezarego Marka Graja, działacza gospo-
darczego, politycznego, społecznego i samorządowego pod zna-
miennym tytułem „CIERŃ jednym tchem...”
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W roku bieżącym wydaliśmy dwie pozycje książkowe: „Spo-
tkania z przeszłością – Częstochowa i ja” autorstwa Haliny Pał-
ka oraz II tom „Częstochowa w PRL-u” pod redakcją profesora 
Janusza Kołodziejskiego.

Autorzy poszczególnych rozdziałów: 
– Janusz Kołodziejski – Kultura w Częstochowie w okresie 

PRL-u
– Aleksander Gąsiorski – Szkoła Inżynierska w Częstochowie 

i Politechnika Częstochowska w latach PRL (1949-1997)
– Marek Makowski – Od wyższej Szkoły Nauczycielskiej 

w Częstochowie do Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrod-
niczego im. Jana Długosza w Częstochowie, czyli już blisko 
50 lat na akademickiej mapie Polski

– Tomasz Mielczarek – pół wieku „Życia Częstochowy (1947-
1997)

– Janusz Kołodziejski, Andrzej Szczepańczyk – Organizacje 
młodzieży robotniczej w Częstochowie w latach 1945-1984

– Halina Pałka, Teresa Chudzik – Częstochowskie harcerstwo 
w PRL-u
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– Tomasz Krakowian – Działalność organizacji studenckich 
w latach 1950-90 na Politechnice Częstochowskiej

– Aleksander Cieślak – Moje szkoły
– Piotr Toborek – Sport – czyli znacznie więcej niż punkty 

i medale
– Janusz Jadczyk – Rezerwat archeologiczny

Tak przedstawia się nasza działalność wydawnicza. W przy-
gotowaniu są następne tytuły. Liczymy, że znajdą uznanie 
w oczach czytelników.

Składam tą drogą serdeczne podziękowania Andrze-
jowi Szczepańczykowi – właścicielowi Drukarni „GRYF” 
w Częstochowie oraz jego współpracownikowi Jarosła-
wowi Leszczukowi za niezwykle owocną współpracę, za 
wyrozumiałość, za wielkie zaangażowanie przy realiza-
cji trudnych tematów wspólnie podjętych.

Krzysztof Kubik 





„POKOLENIA” NA FOTOGRAFII
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Występ dzieci na spotkaniu „Pokoleń” - 2015

Kopalnia GUIDO 2018. Zabrze



56

Laureat nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy - 2018

Spotkanie w Częstochowie
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Sadzenie lasu europejskiego

Nasza delegacja na II kongresie Lewicy
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Podziękowanie za sponsorowanie działalności

Były Poseł i Senator. Oni są z POKOLENIAMI na dobre i na złe.
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Prowadzący spotkanie z okazji XX-lecia powstania Koła w Częstochowie

XX lecie POKOLEŃ w Częstochowie. Założyciele Koła
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Ciąg dalszy wyróżnionych medalem pamiątkowym

Wyróżnieni medalem XX-lecia
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Maciek, najlepszy umilacz czasu w POKOLENIACH

Nasz teatrzyk polityczny KLIM-a
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Strasburg 2017. Spotkanie z A. Gierkiem-europosłem

Spotkanie Ludzie Lewicy - Władysław Jonkisz
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Zespól opracowujący I tom książki Częstochowa w PRL-u

Sesja poświęcona Częstochowie w 100 leciu uzyskania niepodległości
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Rada i Zarząd częstochowskiego Oddziału 
Stowarzyszenia „POKOLENIA” - 2020 rok

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Bardziński Krzysztof Czł. Rady
2 Czuma-Imiołczyk Lidia Czł. Rady i Zarządu
3 Foltyniewicz Anna Czł. Rady i Zarządu
4 Francik Ryszard Czł. Rady i Zarządu
5 Górniak Stanisław Czł. Rady 
6 Janik Joanna Czł. Rady i Zarządu, Skarbnik
7 Jurczak Teresa Czł. Rady
8 Krakowian Jacek Czł. Rady
9 Krysiak Stanisław Czł. Rady

10 Kubik Krzysztof Czł. Rady i Zarządu, 
Przewodniczący

11 Lemański Jan Czł. Rady
12 Ligorowska Krystyna Czł. Rady
13 Łęgowik Andrzej Czł. Rady i Zarządu, Sekretarz
14 Makowski Grzegorz Czł. Rady
15 Marchewka Eugeniusz Czł. Rady
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Krzysztof Kubik
Byłem jednym z założycieli 

Stowarzyszenia „POKOLENIA” 
w Częstochowie.

Na pierwszym zebraniu 
wyborczym 25 czerwca 1999 
roku zostałem wybrany człon-
kiem Komisji Rewizyjnej Koła. 
W  Komisji Rewizyjnej dzia-
łałem do roku 2008. W  tym 
też roku zostałem wybrany 
Przewodniczącym Zarządu 
Koła, którą to funkcję sprawu-

ję do dnia dzisiejszego z  tą zmianą, że od 2017 roku jako 
Przewodniczący Zarządu Oddziału Miejsko-Powiatowego 
w Częstochowie.

Po spełnieniu wymogów prawnych i  Statutowych od 
roku 2017 częstochowski Oddział Stowarzyszenia „POKO-
LENIA”posiada osobowość prawną. Jednocześnie uzyskali-
śmy wpis do rejestru organizacji pozarządowych działają-
cych w Częstochowie.

W latach 2008 – 2016 byłem członkiem Krajowej Komisji 
Rewizyjnej.

Od roku 2016 do chwili obecnej jestem członkiem Rady 
Krajowej i  Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „POKOLE-
NIA” w Warszawie.
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