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ŚWIR 
 

Kocha ludzi — tu, za życia. 
Słów nie rzuca bez pokrycia. 
Dobroci w nim tkwi ładunek. 

Zaskarbił sobie szacunek. 
 

Na froncie jest wciąż w ataku, 
potępia rzesze łajdaków. 

Dźwiga sztandar patriotyzmu. 
A na temat syjonizmu 

czy historii PRL-u, 
którą krytykuje wielu, 

swoje ma od lat poglądy,  
jakie by nie były rządy.    

 
Wzrasta tam, gdzie go nie sieją. 
Karmi bliskich swych nadzieją. 

Artykuły dla nich pisze, 
naświetla faktami klisze. 

 
Jest człowiekiem zakręconym, 

pozytywnie uzdolnionym. 
Chciałbym mieć takiego „świra”, 
jak ma On — Remigiusz Wira. 

 
 

TADEUSZ GAŁGAN 
 
 

Wrocław, 29 stycznia 2009 r. 
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Wrocław — miasto mojej  
młodości i służby wojskowej 

 
 
 
Jestem synem Ziemi Wieluńskiej i dzieckiem 

wojny w latach 1939-1945, teraz już w wieku 
„kardynalskim”. Do Wrocławia (na Dziki Zachód) 
przyjechałem w 1948 roku i prawdopodobnie zo-
stanę tu na zawsze. Dziś, po 65 latach, chciał-
bym ocalić od zapomnienia moje przeżycia, nie-
które fakty i wydarzenia. 

 

. . . 
 
Na wstępie pragnę pochwalić się, że pierw-

szy raz (w styczniu 1945 roku) o mało nie przy-
jechałem „nach Breslau”, a nie do Wrocławia.  

A było to tak.  
W ciągu 5-letniej okupacji pracowałem przy-

musowo jako młodociany (14 lat) untermänsch 
(podczłowiek) u przesiedleńca z Wołynia Augu-
sta Schulza w miejscowości Mokerfeld  (Mokrs-
ko), Kreis Welungen (powiat Wieluń), na terenie 
tzw. Warthegau (kraj Warty). Styczniowa ofensy-
wa Armii Czerwonej wywołała wśród przesied-
leńców strach i panikę. Mój pan wraz z synami 
— Wiktorem i Alfonsem — w ramach Volksstur-
mu budowali rubież ochronną za rzeką Wartą, 
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ja natomiast zostałem przez żandarmów zmuszo-
ny zawieźć Niemkę z dziećmi wozem konnym 
w kolumnie „nach Breslau”. Kolumna uciekinie-
rów w rejonie Kępna i Sycowa została zaatako-
wana, rzekomo przez partyzantów. Każdy rato-
wał się, jak mógł. Ja uciekłem z powrotem na 
wschód, ku słońcu… i do Breslau, — czyli do 
Wrocławia — nie dojechałem. 

Z kolei mój późniejszy teść, Andrzej Stachu-
lec z Turowa (k. Wielunia), w czasie niemiec-
kiej okupacji był parę razy delegowany (przez 
firmę „Kupka”) do prac remontowo-budowlanych 
w Breslau. Remontował m.in. budynek przy Für-
sten Str. (dzisiejszy budynek NOT przy ul. J. Pił-
sudskiego). 

 

. . . 
 
Do Wrocławia w końcu jednak dotarłem, 

ale dopiero po 3 latach od zakończenia II wojny 
światowej — latem 1948 roku, na egzamin wstęp-
ny do Oficerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej 
przy ul. Obornickiej. W tej szkole przepracowa-
łem (służyłem) z przerwami — na praktykę w JW 
(jednostce wojskowej) i studia w WAT (Wojsko-
wej Akademii Technicznej) — aż 30 lat. W tym 
czasie szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę: w ro-
ku 1951 na Oficerską Szkołę Inżynierii (OSI), dwa 
lata później na Oficerską Szkołę Wojsk Inżynie-
ryjnych (OSWI), by w 1967 roku uzyskać status 
uczelni i przemianować się na Wyższą Szkołę 
Oficerską Wojsk Inżynieryjnych (WSOWI). 

Wrocław stał się miastem mojej młodości  
i pracy społecznej. Byłem radnym i ostatnim prze-
wodniczącym Dzielnicowej Rady Narodowej 
(DRN) Wrocław Psie Pole. Tu poznałem piękną 
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i bogatą historię Dolnego Śląska, a także wielu 
wspaniałych ludzi, a wśród nich sporo wybitnych 
społeczników.  
 
 

 
 

Oficerska Szkoła Inżynierii (OSI). 
Por. Remigiusz Wira demonstruje „jaskółkę” na drążku. 

 
 

Jak wyglądał Wrocław sprzed 60 laty oczyma 
20-latka? O Ziemiach Odzyskanych mówiono je-
szcze wówczas jako o „Dzikim Zachodzie”. Przy-
jeżdżali tu m.in. szabrownicy, złodzieje i handla-
rze, którzy wywozili do centralnej Polski, co tyl-
ko się dało. Na każdym kroku czuło się tymczaso-
wość. Niektórzy czekali na III wojnę światową, 
odzyskanie przez Polskę Wilna i Lwowa, ale też 
odebranie nam Ziem Zachodnich. Wrocław był 
inny, uboższy niż dzisiaj. Pierwszy raz w życiu 
widziałem tak ogromne miasto, a w nim tyle śla-
dów zniszczeń wojennych — kikuty murów, ster-
ty gruzów. Najlepiej pamiętam miejsca, w których 
przebywałem na stałe: Różankę, Osobowice, Kar-
łowice, Kleczków. Miasto tętniło życiem i polsko-
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ścią, choć tu i ówdzie można było jeszcze zoba-
czyć napisy niemieckie.  

 

. . . 
 
W 1947 roku Wrocław liczył blisko 200 ty-

sięcy mieszkańców. Całkiem sprawnie funkcjo-
nowała komunikacja miejska. Jeździły tramwaje, 
a w nich konduktorzy. Często słyszało się hasło: 
„Obrona kraju nie płaci w tramwaju”. W drugim 
wagonie wolno było nawet palić papierosy. Jeź-
dziły także, ale bardzo rzadko, autobusy. Bardzo 
mało było również samochodów osobowych (ta-
xi), choć czasami spotykało się ZIS-5 albo Opla 
na „holzgaz” (gaz drzewny). Rzadkością nie były 
za to wozy konne, sporo ludzi jeździło też na mo-
torach i rowerach. Całkiem swobodnie przecho-
dziło się w poprzek ulicy, nie było „zebr”, ani li-
nii ciągłych czy przerywanych. 

Wielką popularnością cieszyły się niektóre 
zakłady pracy: „Pafawag”, „Agroma”, „Archime-
des”, „Hutmen”, Fabryka Wodomierzy, Fabryka 
Jedwabiu (dziś „Chemiteks”), „Wrozamet”, „As-
pa” i wiele innych. Podobnie było z kinami, do 
najpopularniejszych należały: „Śląsk”, „Warsza-
wa”, „Pokój” i „Polonia”. Najciekawsza w nich 
była Polska Kronika Filmowa. Przed kasami us-
tawiały się dość długie kolejki, dziś raczej nies-
potykane. Zdarzało się, że gdy w ogonku do ka-
sy stanął żołnierz Wojska Polskiego (WP), inni 
przepuszczali go, proponując, by kupił bilet bez 
kolejki. 

Często maszerowaliśmy w kolumnie z ulicy 
Obornickiej na różnego rodzaju imprezy do Ha-
li Ludowej albo na Stadion Olimpijski. Dla tury-
stów wielką atrakcją był rejon Hali Ludowej, gdzie 
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od 21 lipca do 30 października 1948 roku od-
bywała się wystawa Ziem Odzyskanych, będąca 
podsumowaniem pierwszego, pionierskiego ok-
resu odbudowy Ziem Zachodnich, oraz Świato-
wy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. 
Okolice Hali Ludowej zwiedzałem w 1948 roku 
aż dwa razy. Najatrakcyjniejsza była słynna Igli-
ca, o wysokości 106 m (dziś 96 m), projektu Sta-
nisława Hempla — symbol dźwigania się miasta 
z wojennych ruin.  

Innym bardzo głośnym wydarzeniem tego 
okresu, tak we Wrocławiu, jak i w całej Polsce, 
był Kongres Jedności Młodzieży Polskiej, który 
miał miejsce 21 lipca 1948 roku w kinie „Śląsk”. 
Powstała na nim ogólnopolska organizacja o na-
zwie Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), którą 
utworzyły: Związek Walki Młodych (ZWM), Or-
ganizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego (OMTUR), Związek Młodzieży 
Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” (ZMW 
RP „Wici”) oraz Związek Młodzieży Demokraty-
cznej (ZMD). Przewodniczącym Zarządu Głów-
nego ZMP został najmłodszy generał WP Janusz 
Zarzycki, zaś organem prasowym — „Sztandar 
Młodych”. ZMP rozwiązano po słynnej odwilży 
październikowej w 1956 roku. 

Bardzo ważnym, niemal epokowym wydarze-
niem okazał się Kongres Zjednoczeniowy Pols-
kiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Partii Soc-
jalistycznej (PPS), który odbył się na Politechni-
ce Warszawskiej w grudniu 1948 roku. W efek-
cie powstała Polska Zjednoczona Partia Robotni-
cza (PZPR). Przewodniczącym Komitetu Central-
nego (KC) partii został towarzysz Bolesław Bierut, 
a jej organem prasowym „Gazeta Robotnicza”. 
Partia funkcjonowała 42 lata. 29 stycznia 1990 
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roku Mieczysław Rakowski nakazał „sztandar 
PZPR odprowadzić” (do muzeum).  

Pamiętam, co to nie było! Z okazji Kongre-
su Jedności podejmowano liczne zobowiązania 
na rzecz miasta Wrocławia, takie jak odgruzowy-
wanie i porządkowanie terenów. Były masówki 
i zbiorowe słuchania obrad kongresu przez radio-
węzły. PPR i PPS, do tej pory działające w wojs-
ku w konspiracji, ujawniły się i począwszy od Ko-
ngresu Zjednoczeniowego PZPR (zarówno w WP, 
jak i w ZMP) działały już jawnie. Podobnie było 
z prezydentem Bierutem — do tej pory bezpar-
tyjny, od 15 grudnia 1948 roku był już jawnym 
członkiem PZPR. 

Władze miasta zadowolone były z przenie-
sienia do Wrocławia dwóch szkół oficerskich. 
W roku 1946 stało się tak z powstałą dwa lata 
wcześniej w Przemyślu Oficerską Szkołą Sape-
rów (która we Wrocławiu przyjęła nazwę Ofi-
cerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej), a w ro-
ku 1947 — z Oficerską Szkołą Piechoty (OSP)  
z Krakowa (późniejszą Wyższą Szkołą Oficerską 
Wojsk Zmechanizowanych). Grupy podchorą-
żych tych szkół wykonywały w czynie społecz-
nym wiele prac na rzecz miasta, np. porządko-
wały teren wokół Hali Ludowej przed wystawą 
Ziem Odzyskanych. Moi koledzy saperzy brali 
udział w akcjach przeciwpowodziowych, ochra-
niali także przed spływem kry mosty, w tym usz-
kodzony Most Grunwaldzki. Ja też, jako podcho-
rąży, w 1948 roku brałem udział w odgruzowy-
waniu miasta, ładując cegły na wagony kolejowe, 
zgodnie z hasłem: „Cały Naród Buduje Stolicę”. 

Bardzo modna była akcja łączności wojska 
z wsią, z klasą robotniczą. Grupy podchorążych 
pod dowództwem oficera wyjeżdżały w teren 
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Trzebnicy i Obornik na spotkania z ludnością 
wiejską, podczas których wygłaszano pogadanki 
o historii Ludowego Wojska Polskiego (LWP),  
o zadaniach planu 6-letniego, o wyższości gos-
podarki kolektywnej nad indywidualną itp. Nie-
raz w takiej grupie znalazł się lekarz szkolny, któ-
ry bezinteresownie badał pacjentów. Podchorą-
żych z mojej szkoły (OSIS) bardzo często zapra-
szano do szkół i zakładów pracy miasta Wrocła-
wia na różnego rodzaju uroczystości i akademie, 
gdzie zawsze przyjmowani byli z dużą serdecz-
nością. 

 

. . . 
 
Pamiętam wiele miejsc i obiektów, których 

od dawna już nie ma we Wrocławiu — przemi-
nęły z wiatrem tak jak młodość. 

Ciekawe, ilu Wrocławian pamięta wąskoto-
rową kolejkę, tzw. „Ciuchcię”? Jeździła ona przez 
Kocie Góry do Trzebnicy (25 km), a jej trasa wio-
dła od placu Staszica, przez Most Osobowicki, 
wzdłuż ulicy Żmigrodzkiej i przez mosty na Wi-
dawie. „Ciuchcia” była w tamtych czasach wiel-
ką atrakcją turystyczną. Jej pomieszczenie stacyj-
ne istnieje do dziś i znajduje się przy kościele 
pw. Św. Bonifacego i kaplicy wiecznej adoracji 
świętych relikwii. 

Na rogu ulic Obornickiej i Paprotnej, przed 
barakami, za moich czasów mieścił się cmentarz. 
Dziś nie ma tam po zmarłych żadnego śladu, na 
tym terenie rosną drzewa. Podobnie jest przy uli-
cy Osobowickiej, przed Łużycką i przed cmen-
tarzem. Tam też znajdowały się groby, przynależ-
ne do cmentarza, nie było ulicy, jedynie ścieżka. 
Jeszcze do niedawna między cmentarzem a poli-
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gonem widziało się sterty płyt nagrobnych w ję-
zyku niemieckim. Obecnie jest tam mini park.  

Przy ulicy Bezpiecznej znajdowały się og-
ródki działkowe i staw. Dziś stoją tam wieżow-
ce osiedla Różanka. Ulica Obornicka od strony 
Kwiatowej też przebiegała inaczej. W miejscu 
dzisiejszej ulicy Broniewskiego mieściły się daw-
niej ogródki działkowe, podobnie jak tam, gdzie 
dziś stoją bloki osiedli Polanka I, II i III. W owym 
czasie nie było jeszcze Kościuszkowskiej Dziel-
nicy Mieszkalnej KDM (1954), ani osiedla PKWN 
(1956), nikt nawet nie myślał o budowie 11-pięt-
rowych wieżowców. Na ulicy Obornickiej (i nie 
tylko) nie było lamp elektrycznych, tylko gazowe. 
Przed wieczorem i wczesnym rankiem jeździł 
na rowerze pan z prętem, który codziennie zapa-
lał je i gasił. 

Na poligonie wodnym w Osobowicach, na 
ćwiczeniach z przepraw (tzw. „pontonierki”), bez 
żadnych obaw piliśmy wodę z Odry. Była czys-
ta, nikt nie chorował. Obok ulicy Osobowickiej 
słynna była tzw. „Szwajcarska Dolina”. Latem 
odbywały się tam co sobotę majówki i zabawy 
taneczne. Nie było na nich ani chuliganów, ani 
straży miejskiej. 

 

. . . 
 
Nie mogę zapomnieć jak w 1949 roku na-

sza kompania podchorążych witała na lotnisku 
we Wrocławiu pierwszego obywatela Polski — 
prezydenta Bolesława Bieruta, który przybył na 
odbywające się na Psim Polu ogólnopolskie do-
żynki. Przygotowania do powitania trwały około 
tygodnia. Dowodził nami kpt. T. Sybilski. O dzi-
wo, na lotnisku wylądował nie prezydent, a mini-
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ster obrony narodowej — marszałek Polski Mi-
chał Rola-Żymierski. Dokonał przeglądu kompa-
nii i poinformował, jak mamy powitać prezydenta.  

Wreszcie wylądował samolot z głową państ-
wa. Padła komenda: „Baczność! Prezentuj broń! 
Na prawo patrz!”. Bolesław Bierut zbliżył się do 
nas w towarzystwie ministra marszałka, który pod-
powiadał mu: „Proszę się tu zatrzymać, zafronto-
wać, zdjąć kapelusz i głośno powiedzieć — Czo-
łem, podchorążowie!”. 

Wypowiedziane przez prezydenta słowa od-
wzajemniliśmy okrzykiem: „Czołem, obywatelu 
prezydencie!” Wszyscy byliśmy pod wrażeniem, 
bo po raz pierwszy widzieliśmy na żywo zarów-
no marszałka Polski, jak i prezydenta. Często wra-
cam pamięcią do tamtej chwili i przy okazji roz-
maitych spotkań opowiadam, jak to minister ob-
rony instruował pana prezydenta… 

 

. . . 
 
Jakże aktualne są słowa piosenki: „Każde po-

kolenie ma własny czas, każde pokolenie chce 
zmienić świat”. Oto pamiętne przykłady takich 
zmian. 

W nocy z 6 na 7 marca 1953 roku ulica Bo-
lesława Drobnera (pierwszego prezydenta mias-
ta Wrocławia) stała się nagle ulicą Józefa Stalina 
(dziś to ulica Jedności Narodowej). Podobnie by-
ło z ulicą Świdnicką, którą przemianowano na 
Stalingradzką. Nazwy te przetrwały jednak tylko 
3 lata. Starsi mieszkańcy Wrocławia mylą się jesz-
cze nieraz w nazwach: placu Legionów (przed-
tem placu PKWN), ulicy marsz. Józefa Piłsuds-
kiego (dawniej gen. Karola Świerczewskiego), 
Krupniczej (dawniej Nowotki), gen. Józefa Hal-
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lera (dawniej Przodowników Pracy), czy placu 
marsz. Józefa Piłsudskiego na Karłowicach (daw-
niej placu Gottwalda). 

 
 

 
 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych  
(WSOWI) we Wrocławiu. Mjr Remigiusz Wira  

ściska dłoń marszałka M. Spychalskiego. 
 
 
W pamięci mam wielu pionierów Wrocła-

wia: B. Drobnera, St. Kulczyckiego, B. Iwaszkie-
wicza, L. Hirszfelda, Wł. Bartyńskiego. Osobiście 
znam E. Zubika, M. Łachę, A. Jachelsona i wielu 
innych. Nie mogę się zgodzić z niektórymi wypo-
wiedziami, wg których „od roku 1945 ustrój soc-
jalistyczny hołoty był dla hołoty”. Takie wypowie-
dzi ranią i obrażają wielu zmarłych oraz żyjących 
jeszcze ludzi. To rani i obraża również mnie. 

„Panie Miłosierny, zmiłuj się nad nami, Pola-
kami, i nie pozwól nam się wzajemnie obrażać.” 

 
Wrocław, 28 września 2007 r. 
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Przeszłość nie została 
zapomniana 

— 
ze wspomnień członka 

ZMW RP „Wici” i ZMP w wojsku 
 
 
 
Nie uważałem się nigdy za działacza mło-

dzieżowego — byłem zwykłym członkiem orga-
nizacji młodzieżowych. Nie mam z tego czasu 
żadnych dokumentów, zostały mi tylko wspom-
nienia.  

Z satysfakcją i dumą wspominam moją przy-
należność do Związku Młodzieży Polskiej. Mimo 
upływu czasu dużo faktów i nazwisk mam w pa-
mięci. Po czterdziestu latach nie sposób jednak 
pisać o narodzinach ZMP, nie wspominając o je-
go poprzednikach. Nowa organizacja nie powsta-
ła z pustki. Dziedziczy ona bogate tradycje jesz-
cze z okresu wojennego.  

Wspomnienia moje dotyczą głównie działal-
ności Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospo-
litej Polskiej „Wici” oraz początków tworzenia się 
i działalność ZMP w Oficerskiej Szkole Inżynie-
ryjno-Saperskiej we Wrocławiu.  

 

. . . 
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Moja droga do ZMP wiodła po wojnie 
przez Koło ZMW RP „Wici” w Krzyworzece  
i Gimnazjum Pedagogiczne w Wieluniu. Ta nie-
jako podwójna działalność nie przeszkadzała mi 
ani w nauce, ani w pracy organizacji młodzieżo-
wej. Na terenie gimnazjum rywalizowały mię-
dzy sobą: Związek Walki Młodych (ZWM), Or-
ganizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego (OMTUR) i Związek Młodzieży 
Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” (ZMW 
RP „Wici”). Czy istniało Koło Związku Młodzieży 
Demokratycznej (ZMD) nie mogę sobie przypo-
mnieć.  

 
 

 
 

Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Krzyworzece (1947). 
Jeszcze nie było ZMP, ale już był ZMW RP „Wici”. 

Uczeń Remigiusz Wira stoi drugi od prawej. 
 
 

Działacze PPR, PPS oraz PSL czynili zabiegi 
o nasz udział w zebraniach i wiecach z okazji 
różnych uroczystości. W pamięci pozostał mi mój 
pierwszy udział w wiecu z okazji Pierwszego Ma-
ja w 1947 roku. 
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. . . 
 
Rynek w Wieluniu, a na nim trybuna honoro-

wa w czerwieni i z różnokolorowymi flagami. 
Zorganizowane grupy pracowników z transparen-
tami i młodzież w czapkach gimnazjalnych zaj-
mują wyznaczone miejsca. Jest nas bardzo dużo, 
wokół gwarno i radośnie. Rozpoczyna się wiec. 
Przemawiają przedstawiciele PPR i PPS. Zebrani 
kwitują ich wystąpienia umiarkowanymi oklas-
kami. 

Naraz do przodu, na trybunę przeciska się 
znany mi osobiście przedwojenny poseł ziemi 
wieluńskiej Piotr Chwaliński — ludowiec i sympa-
tyk PSL. Ktoś na trybunie przystawia mu mikro-
fon, a on demonstracyjnie odpycha go i mówi: 

— Zabierz to pudełko na bok! 
Jak Lenin zakłada kciuki za kamizelkę i za-

czyna swoją mowę w ten oto sposób: 
— Moi kochani bracia i siostry! W imieniu 

Najjaśniejszej Rzeczpospolitej pozdrawiam was 
staropolskim zwyczajem: „Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus!” 

— „Na wieki wieków” — odpowiadają chó-
rem zebrani, nagradzając posła hucznymi brawa-
mi. Wśród tłumu słychać pomruki, jaki to z nie-
go wspaniały mówca. 

W przemówieniu posła Chwalińskiego prze-
wija się wiele symboliki i aluzji, np. o krowie, 
która dużo ryczy, a mało daje mleka, czy o bia-
łym koniu, który nie zdążył przyjechać do Polski.  

Celowo przypominam ten epizod, aby dać 
obraz ówczesnych stosunków i nastrojów, a tak-
że zmian, jakie zaszły w świadomości społecznej 
Polaków. 
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. . . 
 
Nasze „wiciowe” koło liczyło około 30 czło-

nków. Do najbardziej aktywnych należeli oczy-
wiście gimnazjaliści: Stanisław Skrzypecki (†), 
Jerzy Moczulewski (†), Jan Szewczyk (przez jakiś 
czas redaktor naczelny tygodnika „Razem”), Te-
odor Stępień (inżynier, elektryk w „Pafawagu”), 
Maria Podyma, Halina Podyma, Edward Proś, Ta-
deusz Mamzerowski i wielu innych. Nie była to 
działalność tak intensywna jak ta, którą przed ro-
kiem 1939 prowadziły „Wici” na ziemi wieluńs-
kiej (np. w Turowie czy Wydrzynie), w pracy tej 
staraliśmy się jednak nawiązywać do przedwojen-
nych tradycji.  

Na czoło wysuwała się działalność kultural-
no-oświatowa. Zorganizowano amatorskie przed-
stawienie, zebrania ze śpiewem i deklamacjami, 
często prowadzono również dyskusje wokół ar-
tykułów społeczno-politycznych (np. o agraryz-
mie i demokratyzacji „Wici”). Braliśmy też udział 
w dożynkach oraz w akcjach organizacji „Służ-
ba Polsce”. Pamiętam wyjazd do Łęczycy, gdzie 
na cześć wizyty wojewody łódzkiego Jana Dąb-
Kocioła deklamowałem przy ognisku wiersz. 

Moje wrastanie w nową rzeczywistość nie 
przychodziło łatwo. Bardzo dużo czasu poświę-
całem na czytanie literatury społeczno-politycz-
nej. To po prostu mnie pasjonowało. Znałem na 
pamięć z nazwiska i imienia wszystkich przy-
wódców partii i stronnictw, wszystkich ministrów 
owego okresu. Mimo że nie było jeszcze telewiz-
ji, wielką popularnością cieszyli się tacy przywód-
cy jak: Józef Ozga Michalski, Stefan Ignar, Ed-
ward Osóbka-Morawski, Wincenty Baranowski 
(minister i poseł ziemi wieluńskiej), Józef Nieć-
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ko, Antoni Korzycki czy Władysław Kowalski  
(i jego książka „W grzmiącej”). 

Przedstawiony jak w migawce filmowej za-
rys naszej działalności w ZMW RP „Wici” budzi 
nie tylko refleksje, ale i skłania do sięgania po 
udokumentowane materiały tego okresu. Lipcowy 
Kongres Zjednoczeniowy we Wrocławiu wzbu-
dził wśród nas, „wiciarzy”, duże zainteresowanie 
i ożywił działalność koła. My, jako Koło ZMW 
RP „Wici” w Krzyworzece, nie mieliśmy się z kim 
łączyć, byliśmy bowiem jedyną organizacją mło-
dzieżową. Pozostało nam tylko zmienić nazwę 
koła. 

 

. . . 
 
Teraz parę słów wspomnień o moich po-

czątkach w ZMP, działającym w Oficerskiej Szko-
le Inżynieryjno-Saperskiej we Wrocławiu (dzisiej-
szej WSOWI). 

17 września 1948 roku wstąpiłem ochotni-
czo do tej szkoły. Problemów ani z egzaminami, 
ani z adaptacją do nowych warunków nie mia-
łem. Byłem pełen entuzjazmu i chęci działania. 
Wierzyłem, że zbudujemy szklane domy. Nie by-
łem sam. Z wieluńskiego gimnazjum dostało się 
tutaj nas trzech: ja, Hieronim Klatka i Stanisław 
Bonikowski (dziś pułkownicy LWP). W okresie 
rekruckim nie mieliśmy czasu na organizacyjne 
rozmyślanie, była tylko intensywna nauka i cięż-
ka praca przy budowie wałów ziemnych na strzel-
nicy.  

W naszej I kompanii podchorążych było du-
żo członków organizacji młodzieżowych: ZWM, 
OMTUR, ZMW RP „Wici” i ZMD. Byli nawet 
członkowie partii i stronnictw, tylko się do tego 
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nie przyznawali. Koła ZMP w kompanii nie mie-
liśmy, żywo interesowaliśmy się jednak pracą tej 
nowej organizacji młodzieżowej. Byliśmy dum-
ni, że przewodniczącym Zarządu Głównego ZMP 
został najmłodszy generał w Polsce — Janusz Za-
rzycki. „Wiciarze” cieszyli się natomiast, że jego 
zastępcą jest Józef Ozga Michalski. Oficjalnie ża-
den zarząd koła nie został powołany, z tej pros-
tej przyczyny, że nie było rozkazu.  

Kiedy dokładnie został zorganizowany ZMP, 
nie pamiętam. Rozkaz Ministra Obrony Narodo-
wej z dnia 15 października 1948 roku zezwalał 
na działalność ZMP i określał miejsce tej organi-
zacji w wojsku, akcentując jej rolę wychowawczą 
w duchu wierności zasadom socjalizmu, przysię-
gi wojskowej, przodownictwa i współzawodnict-
wa oraz umacniania dyscypliny wojskowej. Wraz 
z rozkazem wydano regulamin ZMP w wojsku.  

Pewnego dnia, w listopadzie 1948 roku, nag-
le zarządzono zbiórkę wszystkich podchorążych. 
Mieliśmy stawić się z taboretami w hali sporto-
wej, gdzie obecny był komendant gen. bryg. L. 
Lubański i jego zastępca do spraw politycznych 
mjr Stanisław Szałacki. Tam podchorążowie do-
wiedzieli się, że w szkole organizuje się ZMP.  
Z I kompanii podchorążych do władz związku 
zostali wybrani: pchor. Andrzej Filipecki i pchor. 
Wojciech Czarnecki. Ożywienie w pracy społe-
czno-politycznej i młodzieżowej nastąpiło bez-
pośrednio przed Kongresem Zjednoczeniowym 
PPR i PPS (który miał miejsce 15 grudnia 1948 
roku) i zaraz po nim. Aż do kongresu członko-
wie PPR w wojsku prowadzili swoją działalność 
w swoistej konspiracji. Nawet mój gimnazjalny 
kolega nie przyznał się, że należy do partii.  
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Atmosfera i klimat w kompanii podchorą-
żych był wspaniały. Mieliśmy życzliwych i roz-
sądnych wychowawców, na czele z dowódcą 
kompanii kpt. Władysławem Krysianem (†), oraz 
oficerów polowych: por. Eugeniusza Kozłowskie-
go (dziś profesora i zastępcę komendanta Wojs-
kowego Instytutu Historycznego), por. Aleksandra 
Łysakowskiego i por. Wacława Jagielnickiego. 
Bardzo wysoko ceniony był także zastępca ko-
mendanta szkoły mjr Stanisław Szałacki oraz do-
wódca batalionu kpt. Tadeusz Sybilski. Szkoląc 
się w takich warunkach, w kompanii szybko ukon-
nstytuowały się władze nowej organizacji.  

Jako że w kompanii było 6 plutonów, pow-
stało również 6 kół ZMP. Do aktywu należeli 
m.in.: pchor. Wojciech Czarnecki, Stanisław 
Trzciński (†), Jan Słotwiński (†), Władysław Du-
nin, Jerzy Łysak, Julian Kuczyński, Wiesław Ma-
zur, Tadeusz Jurek, Marian Tomalak, Jerzy Wa-
łek, Zbigniew Paprzycki (obecnie komendant Ze-
społu Wojskowego Domu Wypoczynkowego  
w Szklarskiej Porębie), Kazimierz Grymin (szef 
Biura Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju 
we Wrocławiu), Bernard Woźniecki (gen. bryg., 
szef gabinetu Ministra Obrony Narodowej), Jere-
miasz Sitek (był członkiem KC PZPR). Ja pełni-
łem funkcję skarbnika. 

W porównaniu do warunków cywilnych pra-
ca organizacyjna i merytoryczna w szkole była 
dużo łatwiejsza. Wszyscy byliśmy na miejscu, 
mogliśmy korzystać zarówno z pomocy ofice-
rów polowych, jak też bogatej literatury społe-
czno-politycznej. Nikt nie pracował dla kariery  
i nie pytał, za ile i co z tego będzie miał. Niez-
nane nam były takie pojęcia, jak: nuda, nagina-
nie planów i sprawozdań, praca na pokaz czy 
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nadużywanie alkoholu. Słowo „patologia” nie by-
ło używane. Działalność naszych kół ZMP sta-
nowiła nieodłączną część całokształtu pracy par-
tyjno-politycznej i dydaktyczno-wychowawczej 
w kompanii.  

Działalność kół nastawiona była przede wszy-
stkim na kształtowanie postaw patriotyczno-inter-
nacjonalistycznych podchorążych w oparciu o po-
stępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego. 
Na każdym kroku podkreślano znaczenie przy-
jaźni i braterstwa broni z Armią Czerwoną jako 
klasowym sprzymierzeńcem w walce o narodo-
we i społeczne wyzwolenie. Innymi głównymi 
celami było: organizowanie i prowadzenie pracy 
kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyj-
nej kompanii; mobilizowanie podchorążych do 
systematycznej nauki oraz organizowanie i udzie-
lanie pomocy słabszym kolegom; utrzymywanie 
więzi organizacyjnej z kołami ZMP w cywilnych 
szkołach średnich i zakładach pracy we Wrocła-
wiu; uczestnictwo w akcjach łączności wojska 
ze wsią powiatu trzebnickiego, z wygłaszaniem 
prelekcji propagandowych popularyzujących hi-
storię LWP oraz kolektywizację. 

W stosunkach wewnątrzorganizacyjnych oraz 
międzyludzkich dominowało konsekwentne prze-
strzeganie zasady jedności myśli i działania, praw-
domówność, szczerość, lojalność, koleżeństwo, 
krytyka i samokrytyka, maksymalne wykorzysty-
wanie potencjału ludzkiego oraz wszelkiego ro-
dzaju umiejętności, a nawet słabości podchorą-
żych do realizacji celów i zadań służby wojsko-
wej i statutu ZMP. Dla zarządu kół nie było spraw 
obojętnych, wszystkie kłopoty i problemy nurtu-
jące podchorążych były dostrzegane i w miarę 
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możliwości rozwiązywane. Pracę cechowała kon-
kretność i rzeczowość. 

Pełniąc później służbę wojskową jako oficer, 
mogłem porównywać pracę ZMP w różnych jed-
nostkach wojskowych. Tak intensywnej i dobrze 
prowadzonej jak u nas, nie spotkałem nigdzie. 
Praca kół ZMP zyskała również duże uznanie ze 
strony kadry zawodowej i organizacji partyjnej. 

Po zakończeniu I roku, za dobre postępy  
w nauce i aktywną działalność społeczno-polity-
czną w ZMP, wyselekcjonowana grupa podcho-
rążych w roku szkolnym 1949/50 została prze-
niesiona od razu na III rok. W tej grupie znalaz-
ła się również moja osoba. Było to dla mnie du-
że wyróżnienie, ale jednocześnie ryzyko, czy po-
dołam zwiększonym obowiązkom. Przeniesienie 
nas na III rok świadczyło także i o tym, że 40 lat 
temu problemy szczególnie uzdolnionych nie by-
ły szkolnictwu wojskowemu obce.  
 
 

 
 

4. pluton III roku podchorążych w Oficerskiej Szkole  
Inżynieryjno-Saperskiej we Wrocławiu (1950). 

Pchor. Remigiusz Wira kuca w środkowym rzędzie,  
pierwszy od prawej. 
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Będąc w nowej kompanii, nie zmniejszyliś-
my aktywności w pracach kół ZMP. Przybyli nam 
starsi wiekiem i bardziej doświadczeni koledzy, 
członków partii również było tu znacznie więcej 
niż na I roku. To oni nadawali ton pracy społe-
czno-politycznej. W pracach ZMP pomagał też 
etatowy zastępca dowódcy kompanii do spraw 
polowych kpt. Roman Kolski. Interesował się ni-
mi również wydział polityczny. Oficerowie tego 
wydziału byli częstymi gośćmi na naszych zeb-
raniach. Z tego okresu najbardziej pamiętam ka-
pitana Józefa Palucha, późniejszego sekretarza 
KW PZPR we Wrocławiu. Jak była organizowa-
na i prowadzona praca kół ZMP w pozostałych 
kompaniach i na szczeblu szkoły — niestety dziś 
już sobie nie przypominam. 

Treści, formy i metody pracy kół ZMP wyni-
kały z działalności kompanii i wiązały się z wy-
konywanymi zadaniami. Następne roczniki wzbo-
gacały je i rozwijały. Z wielką sympatią podkreś-
lam wkład moich późniejszych kolegów, którzy 
twórczo zapisali się w działalności ZMP w szko-
le. Należą do nich: gen. bryg. Zdzisław Barsz-
czewski, gen. bryg. Zdzisław Stelmaszczuk, płk 
Józef Drozd, płk Zygmunt Chojnicki, płk Krzysz-
tof Stangret, płk Stanisław Włodarczyk, płk Jerzy 
Jach i wielu innych działaczy. 

 

. . . 
 
Pisząc o działalności ZMP w tamtych la-

tach, nie można nie wspomnieć o paru charak-
terystycznych momentach. 

 

. . . 
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Będąc podchorążym, 2 sierpnia 1950 roku 
zostałem przyjęty w poczet kandydatów do PZPR, 
a rok później w poczet członków partii. Opinię 
polecającą wystawiali mi Jerzy Łysak i Hieronim 
Klatka. Statut znałem lepiej niż przypadki użycia 
broni na posterunku. Z tej okazji zalecono mi do 
przeczytania: „Manifest komunistyczny”, „Krótki 
kurs historii WKP(b)” oraz krótki (liczący 259 
stron) życiorys Józefa Wissarionowicza Dżugasz-
wilego (pięknie i tanio wydany). Zapoznałem się 
także z osiągnięciami radzieckiej biologii (akade-
mika Łysenki i Miczurina) oraz teorią kosmogo-
nii Oparina, a jeżeli chodzi o literaturę piękną, 
z takimi pozycjami jak: „Młoda gwardia”, „Jak 
hartowała się stal” i „W okopach Stalingradu”. 
O tym, że na zebraniu zapytają mnie o stosunek 
do ekskomuniki Piusa XII, nie było żadnej wątp-
liwości.  

Po takich przygotowaniach i oczekiwaniach 
poproszono mnie wreszcie na zebranie POP (Po-
dstawowa Organizacja Partyjna). Było długie i ży-
we. Nie dałem za wygraną! Powiedziałem o swo-
im przygotowaniu, pochwaliłem się, że nadpro-
gramowo przeczytałem jeszcze „Wstęp do teorii 
marksizmu” Schaffa. Na to jeden z towarzyszy 
zapytał, czy zapoznałem się też z „Poematem 
pedagogicznym” Makarenki. Zgodnie z prawdą 
odpowiedziałem, że nie, ale zobowiązuję się go 
przeczytać. Zostałem przyjęty jednogłośnie. Dziś 
to wydaje się dziwne, tak jednak było naprawdę. 

 
Życie i szkolenie kompanii było systematy-

cznie dokumentowane w gazetkach ściennych, 
zwanych „Błyskawicami”, bogato ilustrowanych 
humorem i karykaturą. Specjalistą od tych spraw 
był zespół na czele z kolegą Władysławem Duni-
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nem. Pamiętam, że 7 października 1949 roku,  
z okazji powstania pierwszego państwa socjalis-
tycznego w Niemczech (NRD), Zarząd Koła zo-
bowiązał mnie do napisania artykułu. Zadanie 
wykonałem. Artykuł ukazał się w gazecie okręgo-
wej. Byłem dumny, bo został nagrodzony. Nag-
rody tej jednak do tej pory nie otrzymałem. 

 
W pracy świetlicowej kompanii szeroko wy-

korzystywano instytucję tzw. stałych koresponden-
tów — podchorążych akredytowanych przez za-
rząd koła ZMP przy stolicach większych państw 
świata. Korespondent taki miał za zadanie zapo-
znać się bliżej z geografią i historią danego pań-
stwa oraz śledzić na bieżąco wydarzenia polity-
czne i dzielić się nimi podczas pracy świetlico-
wej. Była to naprawdę atrakcyjna forma działal-
ności. 

  
Po promocji w 1950 roku skierowany zosta-

łem do pracy w Ełku — do 18. Dywizji Piechoty 
w 51. Batalionie Saperów. Tu także angażowałem 
się w pracę koła ZMP, aczkolwiek w nieco in-
nym charakterze. Praca w jednostce liniowej róż-
niła się od pracy w szkole. Tu praktycznie poz-
nałem skutki analfabetyzmu u niektórych żołnie-
rzy. Mimo że w izbach żołnierskich i świetlicy 
oprócz godła wisiały portrety naszych przywód-
ców, paru żołnierzom trudno było rozróżnić, kto 
jest kto. Dominowało więc życie sportowe. Z ini-
cjatywy koła ZMP prowadziłem sekcję gimnas-
tyczną. 

 
W 1951 roku przeniesiono mnie z powrotem 

do Wrocławia. Zostałem dowódcą plutonu kursu 
chorążych wojsk inżynieryjnych przy Oficerskiej 
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Szkole Inżynierii. Okres ten cechowała napięta 
sytuacja międzynarodowa. W Korei i Indochinach 
doszło do konfrontacji zbrojnych. W tym stanie 
rzeczy na jednoroczny kurs przymusowo wcielo-
no podoficerów służby zasadniczej, aby wyszko-
lić ich na oficerów. Wiązało się to z poważnymi 
trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi.  

W sposób nakazowy i administracyjny po-wo-
łano koło ZMP, a raczej kwadrat, który sam nie 
chciał się obracać i musiał być napędzany z zew-
nątrz. Pamiętam pewien charakterystyczny fakt. 
Doceniając rolę zespołu amatorskiego w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym, chcieliśmy taki ze-
spół artystyczny na kursie zorganizować, oczywi-
ście przy pomocy aktywu ZMP. Nic nam jednak 
z tej inicjatywy nie wychodziło. Nikt nie chciał 
się angażować, ponieważ słuchacze rzekomo nie 
mieli predyspozycji artystycznych. Te predyspo-
zycje ujawniły się dopiero na zakończenie kursu 
— solowymi śpiewami arii na przekór kadrze za-
wodowej. Okazało się, że wśród słuchaczy było 
paru, którzy umieli grać na instrumentach muzy-
cznych (jeden nawet uczył się na organistę). Ten 
przykład potwierdza znaną tezę, że „z niewolni-
ka nie ma robotnika”.  

Wiele krwi słuchaczom i młodszej kadrze 
napsuł swoimi „innowacjami” komendant kursu 
mjr A. Ł. Pamiętam, że w ramach współzawodni-
ctwa i przodownictwa między plutonami, na uro-
czystym podsumowaniu wyników wręczał dele-
gacji plutonu, który zajął I miejsce, specjalny oł-
tarzyk z obrazem marszałka Polski Konstantego 
Rokossowskiego. Na czele delegacji po odbiór oł-
tarzyka stał oczywiście aktywista ZMP.  
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Inną zgoła atmosferę pracy zastałem w kom-
panii podchorążych wojsk drogowych, w której 
pracowałem w latach 1952-1953. Tu koło ZMP 
prowadziło bardzo intensywną działalność, przy 
wydatnej pomocy zastępcy dowódcy kompanii 
ds. politycznych por. R. Rajzera. Do czołowego 
aktywu należeli podchorążowie: Bobrowski, Biel-
ski, Olszewski, Bojczewski oraz Mazur. 

 
Przeżyciem ogromnej wagi dla wielu ZMP-

owców była śmierć Józefa Stalina w roku 1953. 
Przedtem, z okazji 70. rocznicy urodzin przywód-
cy, paru kolegów przesłało mu laurki z życzenia-
mi. Jego słowa były święte i wieczne. Wielu ludzi 
do dziś pamięta zdanie: „Pokój zostanie utrzyma-
ny i utrwalony, jeżeli narody ujmą w swe ręce 
sprawę utrzymania pokoju i będą bronić jej do 
końca”. Wielu ówczesnych ZMP-owców jeszcze 
dziś potrafi zaśpiewać słynną kantatę o Stalinie. 

Komunikaty o chorobie przywódcy podawa-
ne były w radiu i w prasie. Pamiętam, jak na jed-
nej z informacji politycznych zatroskany ZMP-
owiec zapytał oficera, jak czuje się towarzysz Sta-
lin. Prowadzący, nie chcąc zasmucać kompanii, 
odpowiedział, że coraz lepiej i powoli wraca do 
zdrowia. W tej samej chwili nadeszła informac-
ja, że towarzysz Stalin zmarł. Zrobiła się konster-
nacja i szum. Od oficera zażądano wyjaśnień, 
skąd uzyskał poprzednią informację. Posądzono 
go nawet o sabotaż polityczny. Bardzo się w tym 
okresie obawiano działań pracowników informa-
cji w wojsku. 

 
Będąc słuchaczem Wojskowej Akademii Te-

chnicznej (1953-1958), pracą w ZMP bezpośred-
nio się nie zajmowałem, ale pamiętam, jak jeden 
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z moich kolegów (J. D.), mając na karku 35 lat 
życia, nie mógł uwolnić się od przynależności 
do tej organizacji, tak mu w niej było dobrze. 
Sprawa nabrała rozgłosu, więc zdecydował się 
wreszcie wstąpić w szeregi PZPR.  

 
Przy okazji ciśnie mi się na papier jeszcze pa-

rę wydarzeń historycznych tego okresu: podpisa-
nie Układu Warszawskiego (14.05.1955) i udział 
w wiecu wielu tysięcy ZMP-owców na placu 
Dzierżyńskiego; organizacja i przebieg V Festi-
walu Młodzieży Demokratycznej w Warszawie 
(1955) i udział w wielu imprezach oraz zaba-
wach ludowych na placu Konstytucji i na Marien-
sztacie; śmierć i pogrzeb Bolesława Bieruta; XX 
Zjazd KPZR oraz udział w pamiętnych wiecach 
słuchaczy WAT podczas VIII Plenum KC PZPR; 
a także udział w wiecu przed Pałacem Kultury  
i Nauki (24.10.1956).  

 

. . . 
 
Mówiąc o zasługach i osiągnięciach ZMP, 

nie można pominąć błędów oraz zjawisk negaty-
wnych, jakie wystąpiły w późniejszym okresie 
działania organizacji. Ujawniły się wówczas sła-
bości wynikające z kultu jednostki, nadmiernego 
upaństwowienia i sformalizowania metod dzia-
łania ZMP poprzez komenderowanie i ingero-
wanie kierownictwa oraz aparatu politycznego 
w sprawy młodzieży. Początki były radosne, lecz 
koniec żałosny.   

W wojsku istotną przyczyną negatywnych 
zjawisk w pracy ZMP była m.in. słynna dyrekty-
wa z 1953 roku, ograniczająca prawa organizac-
ji partyjnej oraz ZMP do krytyki dowódców i star-
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szych stopniem. Rolę ZMP widziano w słowie 
„zabezpieczenie”, czyniąc próby modelowania 
pracy organizacji na wzór Komsomołu. Ciągoty 
te pochodziły od niektórych zaufanych oficerów 
na wysokich stanowiskach, którym trudno było 
wymawiać nazwę ZMP. Marzyło im się, że ich 
„komsomolcy” będą się zajmować wyłącznie za-
bezpieczaniem politycznym zajęć, ćwiczeń, aka-
demii ku czci, a nawet czasu wolnego. Nazwis-
ka tych oficerów pamiętam do dziś. 

Ujemne zjawiska, jakie wystąpiły w ZMP  
w latach 50. nie były winą tej organizacji. Przy-
czyny tkwiły w błędach i wypaczeniach syste-
mowych tego okresu. Nagłe załamanie się świa-
ta wyznawanych wartości i idei spowodowało 
niepowetowane straty i niepotrzebne, według 
mnie, rozwiązanie ZMP. Trzeba było aż Uchwał 
XX Zjazdu KPZR i VIII Plenum KC PZPR z 1956 
roku, aby zmienić styl i metody pracy w partii 
oraz aparacie państwowym.  

 
Wrocław, 23 lutego 1988 r. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Dyplom uznania od Prezydium ZZ ZSMP (maj 1987 r.) 



 

 
 

Rozstrzygnięcie konkursu, na którym  
praca Remigiusza Wiry pt.„Tych lat nie odda nikt”  

zdobyła wyróżnienie (26 grudnia 1983 r.) 
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Tych lat nie odda nikt 
— 

wspomnienia Przewodniczącego  
Dzielnicowej Rady Narodowej  

Wrocław Psie Pole 
i żołnierza zawodowego LWP 

(1980-1990) 
 
 
 
Należę do pokolenia powojennych „wicia-

rzy”, nawykłego do pracy społecznej. Ośmielam 
się zwierzyć z bardzo osobistych przeżyć i doz-
nań, gdyż mam za sobą czterdzieści lat bogatej 
działalności społecznej. Pożółkłe kartki starych 
notesów, kalendarzy, a nawet na gorąco sporzą-
dzanych notatek, dyktują wspomnienia i refleksje. 
Ograniczę je głównie do ostatniej dekady i uczy-
nię to z dwóch punktów widzenia — jako oficer 
służby czynnej oraz radny szczebla podstawowe-
go, a potem przewodniczący Dzielnicowej Rady 
Narodowej Wrocław-Psie Pole. 

W celu przybliżenia czytelnikowi uwarun-
kowań, w jakich rodziły się te wspomnienia, po-
daję krótką charakterystykę miejsca akcji. 

 

. . . 
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Psie Pole to jedna z pięciu dzielnic 600-ty-
sięcznego miasta Wrocławia, obejmująca obszar 
100 km2, na którym mieszka 84.400 mieszkań-
ców, a pracuje 43.600. Jest tu wiele osiedli pe-
ryferyjnych o charakterze rolniczym; od najstar-
szego z nich dzielnica ta wzięła swoją nazwę. 
To właśnie na Psim Polu w 1109 roku Bolesław 
Krzywousty rozgromił wojska niemieckie pod 
wodzą Henryka V. We wrześniu 1989 roku ob-
chodzono tutaj 880. rocznicę tej bitwy, co ucz-
czono m.in. nadając Szkole Podstawowej nr 10 
imię Bolesława Krzywoustego.  

W okresie realnego socjalizmu w dzielnicy 
Psie Pole powstało wiele nowych osiedli, admi-
nistrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Chemik”. Mieszczą się tu także 4 szkoły śred-
nie, 17 podstawowych i 24 przedszkola (pracuje 
w nich ogółem 1300 nauczycieli), a ponadto 
dwie wyższe szkoły oficerskie — wojsk zmechani-
zowanych (WSOWZ) oraz wojsk inżynieryjnych 
(WSOWI), w której przepracowałem z przerwami 
na różnych stanowiskach 30 lat. Na Psim Polu 
znajdują się również 2 specjalne jednostki wojs-
kowe Armii Radzieckiej. 

Dzielnica wytwarza wiele wyrobów i dóbr. 
Mieszczą się tu 34 duże zakłady pracy, wśród 
nich znane na cały kraj, takie jak: „Polar”, Państ-
wowe Zakłady Lotnicze (PZL) „Hydral”, „Wroza-
met”, „Stolbud”, „Polifarb”, „Viscoplast”, „Super-
fosfat”, „Polmos”, „Zremb”, Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego (ZNTK). Prawie w każdej 
polskiej rodzinie spotkać można wyroby wytwa-
rzane na Psim Polu. 
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PIERWSZE KROKI 
 
Przewodniczącym Dzielnicowej Rady Naro-

dowej Wrocław-Psie Pole zostałem wybrany 22 
grudnia 1980 roku, po pamiętnym sierpniu 80, 
a na rok przed stanem wojennym. Pierwszy sek-
retarz PZPR Henryk Gawron musiał zrezygno-
wać z funkcji przewodniczącego DRN. Spośród 
trzech kandydatów radni w tajnym głosowaniu 
po raz pierwszy wybrali wojskowego — mnie. 
Była to decyzja dalekowzroczna, wyprzedzająca 
zmiany personalne spowodowane stanem wojen-
nym. Zarówno ja, jak i moi przełożeni, a także ro-
dzina, zgodziliśmy się na pełnienie przeze mnie 
tej funkcji, ponieważ do końca kadencji rady 
zostało tylko półtora roku. Jak się potem okazało, 
to półtora roku trwało 10 lat. 

 
 

 
 

Artykuł prasowy z dnia 22 grudnia 1980 r. 
 
 
Pierwsze moje wystąpienie jako przewodni-

czącego DRN odbyło się w niezwykłej scenerii. 
Od lat było w zwyczaju, że I sekretarz KD PZPR 
w przeddzień Sylwestra organizował spotkania 
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z dyrektorami oraz sekretarzami partii przedsię-
biorstw i różnych instytucji. Na takie spotkanie 
żaden dyrektor zakładu nie przychodził z pustą 
teczką. Jako że osobliwością dzielnicy było to, 
że jest samowystarczalna, na spotkaniach przed-
sylwestrowych, jak się można domyślić, nie brako-
wało niczego. Któregoś dnia na takie spotkanie 
poproszono mnie, uprzedzając, że mam wznieść 
toast noworoczny. Miałem czas na przemyślenie 
mojego pierwszego publicznego wystąpienia (bez 
kartki oczywiście).  

 

. . . 
 
Wchodzimy na salę konferencyjną… Obec-

nych jest około 150 osób, stoły obficie zastawio-
ne. Po zagajeniu i powitaniu gości przez I sekreta-
rza KD Henryka Gawrona przedstawiono mnie 
jako nowego przewodniczącego. Na sali lekkie 
zamieszanie i zdziwienie, spowodowane perso-
nalnym rozdzieleniem funkcji partyjnych od pań-
stwowych (poprzednio każdy I sekretarz PZPR 
był jednocześnie przewodniczącym rady narodo-
wej, co po sierpniu 80 wywołało wiele niezado-
wolenia społecznego).  

Kiedy udzielono mi głosu, zacząłem od ro-
dowodu DRN, czyli nocy sylwestrowej 1943 ro-
ku, podczas której zebrała się na swoje pierwsze 
posiedzenie KRN… i tak dalej.  

Za toast otrzymałem rzęsiste brawa. Ci, co 
mnie nie znali, pytali sąsiadów:  

— Kto to taki? Chyba politruk po WAP (Woj-
skowej Akademii Politycznej), a nie po WAT…  

Było to moje pierwsze i ostatnie spotkanie 
towarzyskie w tak licznym gronie i przy tak obfi-
cie zastawionych stołach. Dziś podobne przyjęcia 
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byłyby niemożliwe. W następnych latach odby-
wały się wprawdzie tego typu spotkania, ale już 
tylko przy wodzie sodowej i lampce wina. 

 
 
 
 
 

WZROST WYMAGAŃ  
I KONIEC KOMFORTU 

 
Po sierpniu 80 wiele się zmieniło w zasa-

dach sprawowania władzy. Przedtem jeszcze na-
stąpiła zmiana naczelnika dzielnicy, byłego sek-
retarza KD Ryszarda Jagusza. Na jego miejsce wy-
brany został zastępca dyrektora „Centrostalu”— 
nieetatowy lektor KW Jerzy Puchacz. Rozluźniły 
się związki interpersonalne Urzędu Dzielnicowe-
go i instancji partyjnej. Jako przewodniczący 
Dzielnicowej Rady Narodowej i żołnierz zawo-
dowy mogłem sobie pozwolić na większy kryty-
cyzm, niezależność i samodzielność w działaniu. 
Trzymałem się na dystans, nie byłem związany ża-
dnymi układami i zobowiązaniami, miałem czys-
te ręce i takie je mam do tej pory.  

Dotychczasowa „nieomylność” władzy w dal-
szym ciągu stała pod znakiem zapytania. Władza 
przestała być komfortem, zaczęto ją postrzegać 
jako ciężki obowiązek i służbę społeczną. O aro-
gancji i bezduszności pracowników administrac-
ji państwowej w stosunku do obywatela nie mog-
ło być już mowy. Interesanta w urzędzie zaczę-
to traktować nie jak intruza, ale partnera, którego 
sprawami należy zajmować się zgodnie z pra-
wem, kulturalnie i życzliwie (wykluczone było 
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np. załatwianie petentów w stanie wskazującym 
na spożycie alkoholu).  

Nastąpiły zmiany personalne. Niegospodar-
ność, prywata, łapownictwo jednego z kierowni-
ków wydziału oddanego prokuraturze uzdrowiło 
stosunki w Urzędzie Dzielnicowym. Sierpień 80 
zaktywizował mieszkańców i zapełnił sale zeb-
rań w komitetach osiedlowych oraz radach osie-
dli. Ludzie przestali się bać, zaczęli chodzić wy-
prostowani i mówić, co ich boli. 

 

. . . 
 
Zapraszano mnie na wiele zebrań. Działa-

cze mówili: „To nasz pułkownik, posierpniowy 
przewodniczący DRN”.  

Pamiętam, jak na osiedlu Wojnów-Stracho-
cin narzekano na zły stan dróg, niskie napięcie 
w sieci elektrycznej (lodówki nie mroziły, a w TV 
nie było obrazu), brak wody pitnej, studnie zatru-
te przeciekami z szamb itp.  

W pewnej chwili wśród dyskutantów wstał 
kombatant, żołnierz 1. Dywizji Piechoty im. Ta-
deusza Kościuszki, P. Tymków. 

— Wy, pułkowniku — mówi — musicie nam 
pomóc zrobić porządek. 

I zaczął wymieniać wiele denerwujących go 
nonsensów, prosząc mnie o interwencję m.in.  
w sprawie studzienki na drodze, bo go od lat wo-
da dosłownie i w przenośni zalewa.  

Podjąłem stosowne działania w służbach ko-
munalnych.  

— Zrobi się, pułkowniku, jak tylko mróz ze-
lży — zapewniano mnie.  

Po dłuższym czasie zadzwonił do mnie ktoś 
z komitetu osiedlowego z informacją, że „mój 
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kombatant” nie doczekał się remontu studzienki 
na drodze — zmarł. Oto jak funkcjonowały służ-
by komunalne w dzielnicy. Przytaczałem ten przy-
kład wielokrotnie na różnych spotkaniach, nawet 
z udziałem wojewody wrocławskiego. 

 
 
 
 
 
PRZYGOTOWANIA DO STANU „W” 

 
Wydarzeniem numer jeden w dekadzie 1980-

1990 było niewątpliwie ogłoszenie i wprowa-
dzenie stanu wojennego w pamiętną niedzielę 
13 grudnia 1981 roku. Przedtem jednak podej-
mowano różne przedsięwzięcia, o istocie których 
wówczas bezpośrednio nie wiedziałem i mogłem 
się ich tylko domyślać. 

 

. . . 
 
3 listopada 1981 roku zostałem wysłany jako 

oficer na odprawę do dowództwa Śląskiego Ok-
ręgu Wojskowego (SOW), gdzie przedstawiono 
założenia i wytyczne akcji spotkań oficerów LWP 
z kierownictwem zakładów pracy. Po znajomoś-
ci wybrałem sobie ZNTK, przynależące do dziel-
nicy Psie Pole. Takich spotkań zaplanowano na 
terenie SOW około tysiąca. Dziś można powie-
dzieć, że głównym ich celem miało być oswoje-
nie kierownictwa zakładów pracy z mundurem 
wojskowym i przyszłym działaniem Terenowych 
Grup Operacyjnych (TGO).  

Oczywiście po takim spotkaniu trzeba było 
natychmiast złożyć pisemny meldunek: o liczbie 
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uczestników; o głównych problemach, jakie po-
ruszano; o zadawanych pytaniach; o ogólnej at-
mosferze; o stosunku do LWP, PZPR, „Solidar-
ności” itd. Moje spotkanie w ZNTK przebiegało 
w bardzo życzliwej atmosferze i wzajemnym zro-
zumieniu. Nic dziwnego — odbywało się wśród 
swoich.  

W sobotę, 14 listopada 1981 roku komenda 
dzielnicowa MO zorganizowała naukę strzelania 
z broni krótkiej (TT i PW) na strzelnicy WSOWI 
dla kierowniczej kadry Urzędu Dzielnicowego, 
KD PZPR i innych jednostek. Dziwnym było dla 
mnie to, że człowiek z wyższym wykształceniem 
i po studium wojskowym na 5 strzałów z TT ani 
razu nie trafił w tarczę. Po treningu zaproszono 
nas na grochówkę do Parku Osobowickiego,  
a tam przy okazji pokazano, jak to „nieznani” 
sprawcy zwalili do dołu części pomnika Armii 
Radzieckiej. Skąd i kiedy ten pomnik trafił na 
Osobowice, do dziś nie wiem. 

 

. . . 
 
Życie społeczno-polityczne stawało się co-

raz bardziej emocjonalne, trudno już było wy-
trzymać. W środkach przekazu same manipula-
cje, słowa i obrazy nie pasujące do rzeczywisto-
ści. Dziennik TV oglądało się jak kryminał, tylko 
przestępstwa i ofiary, a nieznanych sprawców 
brak. Każdy myślący człowiek nabierał przekona-
nia, że musi nastąpić starcie. Orkiestra już gra, 
Polskę czeka los „Titanica”, a „Solidarności” wma-
wia się, że „ona temu winna”. Kto w to uwierzy? 
Tylko debilny optymista. 

A co działo się na odcinku administracji,  
w Urzędzie Dzielnicowym?  
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Organa DRN, choć podekscytowane i zanie-
pokojone ogólną sytuacją, funkcjonowały nor-
malnie. Rano 26 listopada 1981 roku do Urzędu 
Dzielnicowego Psie Pole przybyła Terenowa Gru-
pa Operacyjna w składzie płk Antoni Siemiński 
z siedmioma oficerami z Korpusu Wojsk Powie-
trznych Obrony Kraju.  

Po powitaniu i wzajemnym przedstawieniu 
się poprosiłem naczelnika dzielnicy Jerzego Pu-
chacza oraz jego zastępców Zdzisława Cegłę  
i Halinę Medygrał, by zapoznali TGO z aktualny-
mi problemami społeczno-gospodarczymi. Nas-
tępnie płk Siemiński omówił cele i zadania grupy. 
Mówił, że chodzi o przywracanie społeczeńst-
wu wiary w sprawiedliwość i porządek prawny, 
a także rozpoznanie słabych punktów administra-
cji, ale bez wyręczania jej w działaniu itp. Ogól-
ne zadania TGO były nam już znane z wystą-
pienia ministra administracji gospodarki tereno-
wej i ochrony środowiska gen. Hupałowskiego. 

 

. . . 
 
Pod koniec listopada 1981 roku, jako zastęp-

ca kierownika cyklu ogólnotechnicznego WSO-
WI, otrzymałem polecenie przygotowania pomie-
szczenia do szkolenia oficerów wyznaczonych 
do zadań specjalnych w terenie (mnie nie wyz-
naczono na członka tej grupy dlatego, że byłem 
przewodniczącym DRN).  

Koledzy zazdrościli mi tego przydziału, nie-
którym bowiem trafiły się zajęcia dydaktyczne  
i z bronią przy pasie skierowani zostali w teren 
województwa katowickiego i wałbrzyskiego, al-
bo do kopalń jako komisarze TGO. Mojego ko-
legę pułkownika E. K. spotkało w związku z tym 
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nieszczęście — zagubił pistolet, jednak jakiś do-
bry człowiek oddał go we właściwe ręce i w ten 
sposób ochronił właściciela przed prokuratorem.  

W szkole, równolegle z realizacją procesu 
dydaktycznego, odbywały się intensywne prace 
związane ze sprawdzaniem stanu gotowości bo-
jowej. Najbardziej zabiegane były piątek i sobo-
ta 11 i 12 grudnia 1981 roku. Wyczuwało się, że 
coś ważnego musi się wydarzyć. Dla mnie oso-
biście nie było zaskoczenia. Karty na stan „W” 
zostały dawno rozdane. Grupy operacyjne wysła-
no w teren, kadra na miejscu organizowała szko-
lenia, grupy wydzielone do zadań specjalnych 
w mieście były w gotowości. Czekaliśmy tylko 
na sygnał „121”. 

 
 
 
 
 

WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO 
 
13 grudnia 1981 roku, godzina 4.00. Dzwo-

nek i stukanie do drzwi. W drzwiach goniec, pod-
chorąży.  

— Obywatelu pułkowniku, ogłoszono „121” 
— melduje i wręcza mi za pokwitowaniem kartę 
alarmową.  

Zwykle byłem zawiadamiany wcześniej tele-
fonicznie. Sprawdzam telefon. Głuchy, nie działa.  

W biurze przepustek stawiam się o piątej, 
stosunkowo późno, bo alarm zarządzono o pół-
nocy. W szkole rozwija się wszystko normalnie, 
według planu, jak przy alarmie ćwiczebnym, ale 
jakoś inaczej. Nie wychodzimy w rejony zapa-
sowe. Kto miał zadania na miejscu, już je wy-
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konuje, inni czekają na rozkazy. Na twarzach 
żołnierzy, podchorążych i kadetów przerażenie 
i powaga. To nie jest normalne.  

 

. . . 
 
Przez 25 lat byłem wykładowcą trudnego 

przedmiotu — mechaniki budowli i wytrzyma-
łości materiałów. Znałem zachowania moich pod-
opiecznych. Ile beztroski było zawsze na zaję-
ciach i na służbie oraz podczas prac gospodar-
czych! Świat widziany oczyma podchorążych był 
całkiem inny niż oficera wykładowcy — wielkie 
sprawy były zawsze drobnostkami, a to, co dla 
kadry było małe, im wydawało się wielkie. Wie-
lokrotnie wysyłano mnie jako członka komisji na 
inspekcję jednostek liniowych, pamiętam masę 
alarmów, zawsze były podobne.  

Tym razem czuło się coś innego — głębokie 
zatroskanie i odpowiedzialność za ciężar, jaki gen. 
Jaruzelski nałożył na mundur żołnierza LWP. Ja 
też odczuwałem ten ciężar, nawet podwójnie. 
W tę noc nie czuło się zmęczenia ani zimna. Ura-
zy i żale zeszły na dalszy plan. Wszyscy czuli tyl-
ko obowiązek i odpowiedzialność. Nikt nie wie-
dział, co będzie dalej — jutro, pojutrze. Mieliś-
my czekać w miejscu pracy przy telefonie i być 
w gotowości do działań.  

 

. . . 
 
A w domu?  
Żona została sama, też nie wiedząc, co bę-

dzie jutro. Mój starszy syn Remigiusz (ur. 1957) 
ukończył Technikum Energetyczne i właśnie od-
bywał zasadniczą służbę wojskową w łączności. 
Nie mogłem zrozumieć, dlaczego w takiej sytu-
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acji 11 grudnia 1981 roku dowódca dał mu do-
bową przepustkę — chyba tylko po to, by mógł 
się pożegnać z rodziną. Po ogłoszeniu stanu „W” 
natychmiast nakazałem synowi wracać do jedno-
stki. Mój młodszy syn Mirosław (ur. 1959), stu-
dent Politechniki Wrocławskiej, wyjechał w so-
botę, 12 grudnia, o piątej rano na rajd w Karko-
nosze. Stan „W” zastał go w schronisku „Odro-
dzenie”.  

Wielokrotnie podawane w radiu i telewizji 
dekrety napawały grozą i zastraszały perspekty-
wą kar od dwóch lat więzienia do kary śmierci 
włącznie. Powtarzane wystąpienia radiowo-tele-
wizyjne I sekretarza KC PZPR, premiera PRL, 
przewodniczącego WRON i ministra obrony na-
rodowej (prawie generalissimusa) gen. armii Woj-
ciecha Jaruzelskiego wywoływały lęk o jutro 
oraz obawę, czy nie „pomoże” nam Wielki Brat 
i jego bohaterska, niezwyciężona armia. 

 
 
 
 
 
Z NOTATNIKA STANU WOJENNEGO 

 
Sobota, 12 grudnia 1981 roku. 
9.00 — nadzwyczajne posiedzenie kierow-

nictwa w KD PZPR w sprawie organizacji oraz 
planowania ochrony i obrony następujących obie-
któw: Komitetu Dzielnicowego, Urzędu Dzielni-
cowego, Komendy MO. Wszystko, co postana-
wiamy, ma charakter tajny. Wyznaczone zostaje 
zapasowe stanowisko kierowania dla I sekretarza 
KD, omawia się także sposób ewakuacji i prze-
wożenia akt partyjnych dla ok. 600 członków — 
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akta w skrzyniach po sprzęcie wojskowym ma 
wywieźć ppłk Sosiński, kierownik cyklu WOP 
(Wojsk Ochrony Pogranicza) z WSOWZ. O tym, 
kiedy i gdzie odbędzie się następne posiedzenie 
kierownictwa, każdy ma zostać powiadomiony 
indywidualnie. Nadal obowiązują zasady konspi-
racji. 

12.00 — jestem obecny na galowej uroczys-
tości Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława 
Bieruta, gdzie w sali Leopoldina wyróżnionym 
naukowcom wręczane są nagrody Kolegium Lek-
torów uczelni wrocławskich. O dziwo, wyróż-
nienie dostają także naukowcy wojskowi: płk dr 
Ryszard Majewski i płk dr Stanisław Świebodz-
ki. Na sali jest dużo osób duchownych. Migaw-
ka z uroczystości pojawia się w TV Rozmaitości. 

 
Niedziela, 13 grudnia 1981 roku. 
Po zaalarmowaniu i przybyciu rano do WSO-

WI, kadra przebiera się w ubiór polowy, pobiera 
broń i przystępuje do zadań według planu. Część 
udaje się na wzmocnienie TGO. Kolega ppłk A. 
Jastrzębski ma natychmiast jechać do komendy 
garnizonu, gdzie zlecono mu organizowanie och-
rony rodzin wojskowych w ramach sygnału „Ba-
rak”. 

17.00 — w sali Rady Naukowej odbywa się 
odprawa kierowniczej kadry z po. komendanta 
szkoły, płk Michałem Szpakiem. Oto krótkie uwa-
gi: małe stawiennictwo kadry na alarm (brak 16 
oficerów); stan osobowy zmienny (podchorążo-
wie i kadeci) bardzo dobrze wywiązuje się z obo-
wiązków; rodziny żołnierzy zawodowych można 
ewakuować do koszar, kadra ma przygotowane 
noclegi w internacie; w każdym cyklu i wydziale 
przy telefonie dyżuruje wyznaczony oficer; jutro 
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zajęcia programowe odbędą się tylko w 4 gru-
pach szkoleniowych, wykładowcy nie powinni 
wdawać się w żadne dyskusje na temat stanu „W”. 

Od kolegów dowiaduję się, że ojciec por. 
Przydziała został wczoraj „zwinięty”, ponieważ 
był aktywnym działaczem „Solidarności” w Sto-
czni Rzecznej. Lech Wałęsa podobno jest na wol-
ności, a cała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
została internowana. 

 
Poniedziałek, 14 grudnia 1981 roku. 
Spałem w 36. kompanii podchorążych. Więk-

szość nocy rozmyślałem, co będzie dalej w tej 
wojnie. Na korytarzu szum, bo o trzeciej podcho-
rążowie powrócili z wykonywania zadań. W roz-
mowach z kolegami i podchorążymi powtarza 
się wiele pytań i wątpliwości. Kim my jesteśmy? 
Przeciwko komu walczymy? Kto nas karmi i da-
je wyposażenie? Ktoś mówi, że słyszał w radiu 
przemówienie prymasa Polski, który ponoć po-
wiedział, że będzie boso i na kolanach błagał 
władzę o umiar w stosowaniu siły i uwolnienie 
twórców kultury oraz literatów.  

Nauczyciele akademiccy i szkoły chorążych 
w 100 % stawili się do zajęć programowych, te 
jednak zostały odwołane. Opowiadają, że na mie-
ście jest dużo samochodów ZOMO, ktoś widział 
kolumnę czołgów na Grabiszyńskiej i zdemolo-
wany lokal Międzyzakładowego Komitetu Zało-
życielskiego NSZZ „Solidarność”. 

11.00 — szkolenie dla pracowników cywil-
nych na temat zasad zachowania się w stanie „W”. 
Wszyscy są zmilitaryzowani. Powstaje problem 
z nauczycielami akademickimi z Politechniki 
Wrocławskiej, którzy pracują tu na 1/2 etatu: czy 
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ich także obowiązuje militaryzacja? Po szkoleniu 
każdy z uczestników składa na liście swój podpis.  

Dowiaduję się, że mój syn Mirosław wrócił 
z gór. W kiosku ukazuje się pierwszy numer „Mo-
nitora Śląskiego”. Pracownicy cywilni współczują 
podchorążym, że ci zmuszeni są rozkazem do 
akcji przeciw swoim rodakom, co w przyszłości 
odbije się negatywnie na poborze do wyższych 
szkół oficerskich. 

16.00 — odprawa z udziałem kadry szkoły. 
Informacja, a raczej dezinformacja. Nikt nie wie, 
co naprawdę dzieje się w kraju. Jest wiele nie-
jasności.  

Zezwala się na zorganizowanie w szkolnym 
klubie żłobka i przedszkola dla dzieci z rodzin 
wojskowych. 

 
Wtorek, 15 grudnia 1981 roku.  
10.00 — w KD PZPR odbywa się narada kie-

rownictwa dzielnicy z udziałem dowódcy TGO. 
Jest to pierwsze spotkanie w stanie „W”. Nie 
wiem, kto zaprosił tu dowódcę Garnizonu Wro-
cławia Armii Radzieckiej oraz zastępcę dowód-
cy jednostki wojskowej do spraw politycznych 
tejże armii. Okazuje się, że są oni bardzo dob-
rze zorientowani w sytuacji, jaka panuje w na-
szym kraju i mieście. Ich jednostki wojskowe, 
stacjonujące na terenie dzielnicy, utrzymywane 
są w stałej gotowości bojowej, a rodziny zakwa-
terowane na terenie koszar. Byłem tam zapro-
szony 7 listopada na rocznicę Wielkiej Socjali-
stycznej Rewolucji Październikowej, a potem  
w przeddzień stanu „W” — widziałem, jak cała 
jednostka tylko czeka na sygnał „silniki w ruch”. 

Na naradzie zostaje dokonana aktualna oce-
na sytuacji w dzielnicy. Oto konkretne uwagi: 
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„Polar” nie pracuje; „Wrozamet” od godz. 9.00 
stoi; Stocznia Rzeczna zablokowana; w „Chemi-
texie” trwa akcja strajkowa, działa już komitet 
strajkowy, naczelne hasło: „Strajk do zwycięst-
wa”; w „Polifarbie” ok. 200 osób nie pracuje; PZL 
„Hydral” nie pracuje już 3 godziny, trwa milita-
ryzacja zakładu; „Aspa” nie pracuje od 2 godzin; 
w ZNTK nie pracuje 200 osób, o godz. 9.00 roz-
poczęła się masówka załogi; „Poldruk” i mle-
czarnia pracują, ale w zakładach przystępuje już 
do akcji rezerwowa kadra „Solidarności”. 

13.00 — ul. Obornicką w stronę miasta je-
dzie kolumna 6 czołgów (osobiście je policzy-
łem). Przypuszczam, że jadą do odblokowania 
„Polaru” albo ZNTK. Słychać trzy głuche strzały. 
Kolumna wraca o godz. 16.15. Mówi się, że 
Wrocław otoczony jest pierścieniem przez jed-
nostki dywizji z Żagania.  

W szkole mobilizowana jest kompania re-
zerwy pod dowództwem ppłk Olenderka. Jeśli 
sytuacja się pogorszy, kompania zostanie przek-
ształcona w batalion rezerwy. Tu i ówdzie słyszy 
się niepotwierdzone i dramatyczne plotki, np. 
że w „Pafawagu” czołg rozbił bramę i staranował 
samochód osobowy. 

W szkole można kupić (za 16 zł) jeden bo-
chenek chleba, w mieście też sprzedają tylko po 
jednym, żeby nie można go było dostarczać straj-
kującym załogom. Pewien obywatel zwraca się 
do naczelnika dzielnicy w celu uzyskania zezwo-
lenia na zakup chleba do stołówki „Wrozametu”. 
Zostaje odprawiony z kwitkiem. 

 



— 51 — 

Środa, 16 grudnia 1981 roku. 
Idę na pierwsze wojenne śniadanie do kasy-

na oficerskiego. Oto jego zestaw: zupa mleczna, 
serdelki, jajko, pomidor, masło, chrzan, marmo-
lada, chleb, bułka, herbatniki. Przy stole wymie-
niamy różne informacje — m.in. o tym, że rek-
tor Politechniki Wrocławskiej został pobity przez 
grupę antyterrorystyczną MO, studenci uciekali 
boso i w koszulach, i że w końcu udało się od-
blokować politechnikę. W tym dniu na obiad jest: 
zupa neapolitańska lub krupnik, sztuka mięsa, 
ziemniaki, marchewka, ciastko, kompot i jabłko. 
Ciekawe, co w tym czasie jedzą strajkujące zało-
gi zakładów pracy i osoby internowane… 

Płk L. S. opowiada mi szczegółowo, w jaki 
sposób wczoraj spacyfikowano strajkujących stu-
dentów Akademii Rolniczej oraz jak aresztowa-
no i uwolniono rektora.  

Najpierw generał postawił rektorowi akade-
mii konkretne zadanie: do godz.18.00 ma zapro-
wadzić na uczelni normalny porządek. Na to re-
ktor odpowiedział: „Wy nam tu nie będziecie dy-
ktować praw ani rozkazów! Junty wojskowej nie 
będziemy słuchać!”. Zdenerwowany generał za-
dzwonił, gdzie trzeba, a za chwilę rektora zaare-
sztowano i uwięziono na ulicy Kleczkowskiej.   

Po paru godzinach płk L. S. pojechał do wię-
zienia i uwolnił rektora, po czym nakazał mu 
przemawiać do studentów, tak jak przemawiał do 
Polaków prymas Glemp. Przedtem jednak poroz-
mawiał sobie w cztery oczy z jednym z dzieka-
nów (duchowym przywódcą „Solidarności” i stu-
dentów), któremu postawił pytanie, co wybiera: 
iść do studentów z przemówieniem o przerwaniu 
strajku czy iść do więzienia? Zadając to pytanie, 
doskonale wiedział, że dziekan ma czwórkę dzie-
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ci i wniosek na profesora w drodze, nie zdziwił 
się więc, że wybrana została pierwsza opcja. Po 
wysłuchaniu mszy świętej strajk przerwano przed 
terminem, o godz. 17.00. 

Byłem również świadkiem innej relacji płk 
L. K. — o tym, jak pacyfikowano załogę ZNTK. 

Na wstępie padło pytanie do kierownictwa 
zakładu: „Kto z was należy do Solidarności?” Zgło-
siło się parę osób. „Podajcie nazwiska strajkują-
cych!” Podano 4 nazwiska. Komisarz nakazał na-
tychmiast te osoby zaaresztować, po czym posta-
wił dyrekcji zakładów ultimatum: albo rozejdą się 
do załogi i nakażą podjąć pracę, albo na podsta-
wie dekretu o stanie „W” zostaną zaaresztowani. 
Kierownictwu zadrżały i ręce, i nogi. Rozeszli 
się po zakładzie. Strajk wkrótce przerwano. 

 
Czwartek, 17 grudnia 1981 roku. 
12.00 — w „Polarze” msza święta w towa-

rzystwie czołgów. Z zakładu „Mera-Elwro” na uli-
cę Obornicką wyszła załoga z krzyżem, manife-
stując z okazji rocznicy 17 grudnia 1970 roku, 
ale MO natychmiast ich zawróciła. „Wrozamet” 
strajkuje. Co 2-3 godziny odbywają się masówki, 
rozdawane są nowe ulotki i składane legitymac-
je PZPR. Wszyscy są zaniepokojeni sytuacją w ko-
palniach, w tym w kopalni „Wujek”. Podchorą-
żowie i kadeci dyskutują o tym, co robić, gdy pa-
dnie rozkaz „Strzelać!” WSOWZ przygotowuje 
grupę operacyjną podchorążych w celu przerzu-
tu samolotami do Gdańska i na Śląsk. 

W biurze DRN podpisuję wniosek o odzna-
czenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski dla nauczyciela emeryta, który ukończył 
100 lat życia. Według mnie to wniosek spóżnio-
ny o 40 lat. 
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Wtorek, 22 grudnia 1981 roku. 
Pierwsza rocznica mojego urzędowania jako 

przewodniczącego DRN. Gdybym rok temu prze-
widział, co będzie, na pewno nie brałbym tego 
obowiązku na swoje barki. Dziś, śpiąc na żołnier-
skim łóżku jak szeregowiec, rozmyślałem o tym, 
co się dzieje w dzielnicy, w urzędzie, co robią 
radni, jak oni odbierają bunt wyborców przeciw 
stanowi „W”. Moje miejsce jako radnego jest 
wśród wyborców. Jadę do urzędu.  

Naczelnik chwali się, że wszyscy jego pra-
cownicy wypisali się z „Solidarności” i masowo 
składają legitymacje partyjne w zakładach pra-
cy. Od wczoraj o przynależności do partii de-
cyduje nie POP, a jedna osoba — przewodni-
czący Komisji Kontrolno-Rewizyjnej. Mówi się, 
że partii nie trzeba kochać, ale należy ją szano-
wać. Pewien pracownik urzędu, członek PZPR 
(L. M.) użala się, że został „zrobiony w konia”. 
Na początku partia poleciła mu wstąpić do „So-
lidarności”, a teraz nakazuje się wypisać.  

Dowiaduję się, gdzie można załatwić odwie-
dziny internowanych. Tę informację przekazuję 
por. Przydziałowi. Na odprawie kadry pada ko-
munikat, że na terenie szkoły nie może być ża-
dnej „bibuły” ani ulotek. Kto takowe posiada, na-
tychmiast ma je zdać do kancelarii. Można mieć 
tylko tygodnik „Solidarność”. 

W urzędzie dzielnicowym i w komitecie par-
tii w dalszym ciągu obowiązują nocne dyżury. 
Dla sekretarzy przywozi się obiady z KW, korzy-
stają z nich także naczelnicy dzielnicy. Wszyscy 
narzekają, że obiady są bardzo słabe (kasza, ła-
zanki, mięsa bardzo mało). A mój obiad w kasy-
nie jest następujący: dwie zupy do wyboru, me-
dalion, ziemniaki, dwie surówki, kisiel (koszt ca-
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łodziennego wyżywienia wynosił 65 zł, podczas 
gdy ja w tym czasie otrzymywałem pobory w wy-
sokości 12.400 zł). 

 
 
 
 
 

WIGILIA W STANIE WOJENNYM 
 
Dziś 24 grudnia — imieniny mojej żony Ewy. 

Po jedenastu dniach jestem nareszcie w domu, 
ale mam w szkole służbę, tzw. wydłużony nad-
zór, w czasie którego o godz. 17.15 muszę ucze-
stniczyć w wigilii na stołówce Szkoły Podchor-
żych Rezerwy (SPR).  

Niespotykana rzecz! Wigilia w LWP, kuźni 
kadr oficerskich! Za moich młodych czasów to co 
innego, wtedy ministrem obrony narodowej był 
marszałek Michał Rola-Żymierski. W powojennej 
historii WSOWI podchorążowie, kadeci i kursan-
ci zawsze wyjeżdżali do domów na Boże Naro-
dzenie. W tym roku urlopy wstrzymano.  

Czasy się zmieniły. SPR na fali sierpnia 80 
chce żyć w zgodzie z samym sobą. Od komen-
dy szkoły zażądano zgody na urządzenie wiecze-
rzy wigilijnej z udziałem księdza.  

Pełniący obowiązki komendanta szkoły M. 
Szpak polecił mi reprezentować komendę na tej 
wieczerzy. Oficerowie polityczni nie chcieli się 
spotkać z duchownym, inni zastępcy też się wy-
migiwali, a ponieważ ja miałem dyżur, mogłem 
jednocześnie wykonać tę zaszczytną powinność. 
Długo myślałem i przygotowywałem się ducho-
wo do tego spotkania.  

 

. . . 
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O wyznaczonej godzinie w szkole pojawia 
się ksiądz kapelan płk Skotnicki z probostwa Gar-
nizonu Wrocław. Kierujemy się obaj w stronę żoł-
nierskiej kuchni. W stołówce SPR-u czekają już 
stoły przykryte białymi obrusami i stojąca w ro-
gu duża, pięknie się prezentująca i oświetlona 
choinka. Nasz stół ozdobiony jest stroikiem ze 
świerku i biało-czerwonych goździków, nie ma 
jednak najważniejszego — opłatka.  

Wszyscy mają na sobie mundury „moro”, tyl-
ko ksiądz pułkownik ubrany wyjściowo, migiem 
jednak zakłada komżę, stułę i już stoi w liturgicz-
nym stroju polowym. Na tle koloru „moro” litur-
gia prezentuje się wyjątkowo pięknie.  

Zajmujemy przy stole trzy miejsca: kapelan, 
ja i dowódca SPR-u — kpt. Zdzisław Wojtasiak. 
O dziwo, jest jeszcze jedno wolne miejsce, nie 
wiem tylko, czy zostawione celowo czy przypad-
kiem…  

Wstaję z miejsca. Z doświadczenia wiem, że 
na stołówce żołnierskiej zawsze jest szum — tym 
razem wszyscy podchorążowie milczą. Panuje 
wręcz nienormalna cisza i powaga. Wszystkie 
twarze zwrócone są ku naszemu stolikowi, jak 
w stronę ołtarza. Ale to nie ja, nie moja osoba 
uspokoiła te 150 żołnierskich dusz, tylko ta szcze-
gólna chwila, o którą podchorążowie prosili. Ko-
go prosili?  

Cicha noc. Wśród tej nocnej ciszy słyszę swój 
głos. Rozpoczynam uroczystą wieczerzę. Nawią-
zuję do sytuacji w kraju, w rodzinach, składam 
wigilijne życzenia, wreszcie witam ks. płk Skot-
nickiego i proszę go o Słowo Boże dla podcho-
rążych. Siadając, widzę, że na naszym stole po-
jawił się opłatek, na innych stołach także. To nie-
spodzianka od gościa — księdza pułkownika.  
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Po wypowiedzi kapelana wszyscy dzielimy 
się opłatkiem, składając sobie życzenia, a potem 
zasiadamy do stołów, by spożyć potrawy wigilij-
ne i wspólnie pośpiewać kolędy. Ktoś z podcho-
rążych gasi światło. Niby drobnostka, a dodaje 
tym chwilom dodatkowego uroku. Blask choinki 
oświetla stołówkę. W drzwiach stoi pełno kade-
tów i kelnerek, śpiewają z nami. Niektórzy żoł-
nierze dorównują w śpiewie kapelanowi. Nic dzi-
wnego, SPR to absolwenci uczelni technicznych 
z całego kraju, sami inżynierowie i architekci — 
kwiat Polski.  

 

. . . 
 
To była najpiękniejsza i najbardziej wzrusza-

jąca wigilia w moim życiu, choć pozbawiona łez 
radości i szczęścia. Chyba każdy miał w świado-
mości tragizm naszego zbiorowego losu, udrękę 
i cierpienie tam — w polu, na posterunku, przy 
warsztacie pracy, w miejscu odosobnienia, w ro-
dzinach. 

Już po świętach Bożego Narodzenia, będąc 
w urzędzie, dowiedziałem się o wielkiej „aferze”. 
Podobno delegacja NSZZ „Solidarność” z urzę-
du dzielnicowego chodziła od pokoju do pokoju 
i składała pracownikom poszczególnych wydzia-
łów życzenia świąteczne, wręczając przy tej oka-
zji kwiatek „Ewie”. Naczelnik, pod groźbą naty-
chmiastowego zwolnienia z pracy, zabronił sto-
sowania takich praktyk. Nie sądziłem, że kwiaty 
mogą działać jak granaty… 

15 stycznia 1982 roku zorganizowałem spot-
kanie z przewodniczącymi komitetów osiedlo-
wych i rad osiedli w celu omówienia zasad dzia-
łania w stanie „W”. Zalecenia były następujące: 
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nie wolno organizować żadnych zebrań miesz-
kańców; działania organów przedstawicielskich 
mają zostać ograniczone; planowana sesja DRN 
jest odwołana, mogą zbierać się tylko prezydia 
rad i komitetów. Poinformowałem zebranych rów-
nież o zasadach działania grupy operacyjnej na 
terenie dzielnicy. Była ona zainteresowana m.in. 
zamianą pomieszczeń samorządów mieszkańców 
na potrzeby ludności jako lokali mieszkalnych. 

W tym czasie załatwiłem w urzędzie kole-
dze pułkownikowi Julianowi Piotrowiczowi zez-
wolenie na „zgromadzenie weselne dla 35 osób” 
(wg listy zaproszonych gości) na dzień 23 stycz-
nia 1982 roku do godz. 21.00. Czasami władza 
potrafiła być wspaniałomyślna… 

 
 
 
 
 
ŚMIERĆ SYNA — OSOBISTY DRAMAT  
W TRAGEDII STANU WOJENNEGO 

 
6 kwietnia 1982 roku mój syn został zwol-

niony z przedłużonej zasadniczej służby wojsko-
wej w stopniu kaprala. W domu nastała wielka ra-
dość. W ustawowym terminie podjął pracę jako 
elektryk w zakładzie, z którego powołano go do 
wojska. 14 maja 1982 roku jak co dzień wyszedł 
z domu do pracy o godzinie 6.00. Pamiętam, że 
przy wyjściu zapytaliśmy go, dlaczego ubrał się 
w nową kurtkę i w nowe spodnie, a on odpowie-
dział, że musi ładnie wyglądać. Poszedł do pra-
cy i więcej nie wrócił. 
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Godzina 15.00. Obiad czeka, a jego nie ma. 
Mijają kolejne godziny, a on wciąż się nie poja-
wia. Jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni i za-
chodzimy w głowę, co się mogło stać. Może po-
szedł do kina? A może do kolegi? Ale przecież 
zawsze mówił, dokąd wychodzi i jakie ma plany.  

Kiedy mija 21.00, a on nie wraca, dzwonię 
na komendę MO. Może go „zwinęli” w czasie ja-
kiejś ulicznej demonstracji albo zadymy? Oka-
zuje się jednak, że nie ma go w żadnym areszcie 
we Wrocławiu. Zdesperowany dzwonię na po-
gotowie ratunkowe, ale tam też nic nie wiedzą. 

Na drugi dzień rano jadę do zakładu pracy 
syna. Mówią, że wczoraj wyszedł normalnie  
o piętnastej i nikt nic więcej o nim nie wie. Jadę 
na komendę MO, by podać komunikat w prasie 
i telewizji o zaginięciu syna. Na miejscu zosta-
wiam jego zdjęcia i charakterystykę, po czym wra-
cam do pracy. Nagle dostaję telefon z komendy. 
W słuchawce słyszę, że za chwilę w moim miesz-
kaniu zjawi się milicjant z informacją, gdzie jest 
mój syn. Natychmiast wracam do domu i rzeczy-
wiście, niebawem w drzwiach staje dwóch mili-
cjantów. Wręczają nam torbę syna z jego osobi-
stymi rzeczami (m.in. zegarkiem, notesem, drob-
nymi pieniędzmi, dowodem i okularami), a nas-
tępnie podają numer telefonu, pod którym ma-
my pytać o syna. Dzwonię tam i słyszę: 

— Pana syn nie żyje, jest w prosektorium  
w szpitalu wojewódzkim.  

Tragedii, jaką oboje z żoną przeżywamy, nie 
jestem w stanie opisać. 

 

. . . 
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Okazało się, że syn po pracy poszedł do łaź-
ni, skąd wyszedł jako ostatni. Tuż za bramą ele-
ktrociepłowni przy ulicy Łowieckiej, na skwerku, 
nagle upadł. Powiadomiony lekarz z przychodni 
obok udzielił mu pomocy. Zrobiło się zbiegowis-
ko. Pojawił się milicjant i pogotowie ratunkowe. 
Moja sąsiadka Zofia Wolak jechała akurat tram-
wajem i widziała to zbiegowisko, nie zdając so-
bie sprawy, o kogo chodzi… 

Syn zmarł w sanitarce, w drodze na pogoto-
wie. Sekcja zwłok wykazała początkowo, że zgon 
nastąpił wskutek zatrucia tlenkiem węgla, a po 
szczegółowych badaniach organów, że powodem 
było otłuszczenie mięśnia serca i zawał. Przyczy-
ny śmierci syna od początku budziły wiele wątp-
liwości i niejasności. Złożyłem wniosek o wszczę-
cie powtórnego śledztwa, ale prokurator umorzył 
je z powodu braku znamion przestępstwa. 

 

. . . 
 
Nikt, kto nie doznał podobnej osobistej tra-

gedii, nie jest w stanie zrozumieć bólu i żalu, ja-
ki czułem po stracie drogiego syna. Wielokrotnie 
byłem świadkiem tragicznych wypadków i śmier-
ci. Na moich oczach ratowano życie podchorąże-
go, który rzucił się pod autobus; kadeta, który na-
pił się lizolu z butelki po oranżadzie; szeregowe-
go, który w czasie inspekcyjnych ćwiczeń ze zmę-
czenia i zimna zasnął w okopie, wskutek czego 
zaczadził się spalinami z silnika elektrowni polo-
wej. Byłem świadkiem wielu tragedii, ale nigdy 
nie przeżywałem tego tak, jak straty syna.  
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Remigiusz Wira, syn Remigiusza i Ewy z domu Stachulec 
(10.06.1957-14.05.1982) 

 
 
Teraz dopiero rozumiem, teraz czuję głębię 

bólu i żalu innych ludzi. Teraz dopiero pojmuję 
i identyfikuję się z „Trenami” Jana z Czarnolasu, 
pisanymi po utracie ukochanej córeczki Orszul-
ki. W jednej chwili wszystko się odmieniło, umil-
kło. W domu zrobiło się pusto. Każda rzecz syna, 
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znaleziona w zakamarku, stała się pamiątką. Te-
raz potrafię cenić to wszystko, czego dawniej nie 
chciało mi się dostrzegać. Codzienne, zwykłe 
sprawy przeżywam inaczej — z nadzieją i rado-
ścią, że jestem zdrowy, że żyję.  

Umarli zobowiązują żyjących. Niemal co-
dziennie chodzę na grób syna. 

Synu mój! Mam cię zawsze w pamięci! Za 
dnia i w nocy. Kiedy tylko jadę autobusem czy 
tramwajem, zawsze patrzę na to tragiczne miejs-
ce i słyszę twój błagalny głos: 

— „Tato, ratuj mnie! Pomóż mi!”  
Niestety, pomoc udzielona ci przez innych 

okazała się nieskuteczna… 
 

. . . 
 
Wstyd mi pisać o trudnościach, jakie napot-

kałem, by odpowiednio ubrać syna w ostatnią 
drogę. Sklepy z odzieżą w czasie stanu wojenne-
go świeciły pustymi półkami. Buty i skarpetki ku-
piłem na talon żołnierza zawodowego, który po-
darował mi kolega. W pogrzebie uczestniczyło 
wielu ludzi: znajomych, sąsiadów, współpracow-
ników. Była też terenowa grupa operacyjna, i to 
w pełnym składzie. 

Mój syn podzielił tragiczny los wielu ludzi, 
którzy zginęli w Polsce w czasie trwania stanu 
„W”. Stan wojenny był szokiem dla wszystkich, 
którzy pragnęli zmian w kraju. Tu i ówdzie słyszy 
się różne opinie. Jedno tylko mogło go usprawie-
dliwić — obawa, że „udzieli nam pomocy” Wiel-
ki Towarzysz i Brat, że czeka nas ta sama lekcja, 
która spotkała Węgry.  

Na szczeblu dzielnicy stan „W” nie rozwią-
zał praktycznie żadnego problemu prócz zdele-
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galizowania „Solidarności”, przedłużenia agonii 
PZPR i opóźnienia reform polityczno-ekonomi-
cznych. Nie wzrosła produkcja przemysłowa, nie 
powstało ani jedno mieszkanie więcej, nie zmie-
niono też żadnego dyrektora w większych zakła-
dach pracy, a jeżeli tego dokonano, to tylko za 
sprzyjanie „Solidarności”. 

Po 1 maja 1982 roku złagodzono rygory sta-
nu „W”. Zniesiona została godzina milicyjna, mo-
żna już było zwoływać zebrania mieszkańców  
i sesje DRN. Od 15 maja zawieszono działalność 
TGO, choć komisarze pełnomocnicy nadal funk-
cjonowali. Z dniem 22 lipca 1983 roku Rada Pań-
stwa zniosła stan wojenny w Polsce. 

 
 
 
 
 

MY I ONI 
 
W swojej działalności nie mogę się niestety 

pochwalić efektywną współpracą z działaczami 
spod znaku „Solidarności”. Po sierpniu 80 aktyw-
ność w dzielnicowych radach narodowych oraz 
w komitetach osiedlowych wzrosła. Na sesjach i 
zebraniach coraz częściej widziało się znaczki 
„Solidarności” w klapach marynarek.  

Między sierpniem a stanem wojennym mia-
łem kilka urzędowych kontaktów ze stroną opo-
zycyjną, co wynikało choćby z faktu, że w sa-
mym Urzędzie Dzielnicowym „Solidarność” pro-
wadziła aktywną działalność pod kierownictwem 
inż. Stanisława Hajka. Byłem też zapraszany, ja-
ko ten posierpniowy przewodniczący DRN, na 
zebrania do zakładów pracy, m.in. do kombina-
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tu PZL „Hydral”, gdzie przewodniczącym Zarzą-
du Zakładowego NSZZ „Solidarność” był Janusz 
Bałonkowski, jednocześnie pełnomocnik regio-
nu na dzielnicę Psie Pole. 

16 czerwca 1981 roku uczestniczyłem (jako 
„szara masa”) w dwóch bardzo charakterystycz-
nych przedsięwzięciach: przed południem w ses-
ji WRN z udziałem F. M. Rakowskiego, na temat 
zarządzania miastem Wrocław, po południu zaś 
w mitingu z udziałem przewodniczącego KKW 
NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy. Sesja odby--
wała się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, z le-
wej strony mostu Grunwaldzkiego, a miting — 
który otworzył, witając gościa z Gdańska, Karol 
Modzelewski — z prawej, obok WDK przy ulicy 
Mazowieckiej. I tu, i tam często padały przeciw-
stawne słowa „my” i „oni”. Mówiono o potrzebie 
ofiary i pracy dla Polski, ale jakaż różna to była 
Polska!  

 

. . . 
 
Posierpniowe zmagania z bezlitosnym tota-

litaryzmem i stalinizmem nie zmieniły na dole li-
turgii zebrań oraz uroczystości urzędowych. Kult 
przewodniej siły partii i jednostki (I sekretarza 
komitetu partii) był bezdyskusyjny. Sekretarz był 
instancją, która zawsze miała rację. Pamiętam, jak 
dyskutowano i rozważano, w jakiej kolejności na-
leży witać gości na różnego rodzaju uroczystoś-
ciach — najpierw władze partyjne, potem orga-
na przedstawicielskie (DRN), a dopiero w trzeciej 
kolejności władze wykonawcze, tzn. naczelni-
ków dzielnic i pozostałą resztę.  

Wszyscy mali prominenci pragnęli upodab-
niać się w swoich zachowaniach do większych 



— 64 — 

prominentów. Pracownicy, instruktorzy KD i KW 
partii naśladowali swoich chlebodawców i pou-
czali, w jaki sposób i w jakiej kolejności należy 
witać przybyłych gości. Gdy gospodarzowi ce-
remonii zdarzyło się zmienić kolejność powita-
nia, dyskretnie krzywiono się i komentowano. 

Po okresie stanu wojennego, w latach 80.  
i 90., podział społeczeństwa i władzy jeszcze 
bardziej się utrwalił. „My” to ludzie pracy, siły 
opozycyjne „Solidarności” i wszyscy inni przeci-
wnicy władzy. „My” to prawda i dobro. „Oni” to 
obcość, komitety partii, PRON, DRN, urzędy, 
MO, wojsko. „Oni” kazali, „oni” obiecali dać,  
a nie dali, bo nie chcieli. „Oni” to fałsz i zło.  

To rozumowanie zmieniło się dopiero po  
4 czerwca 1989 roku, po zwycięskich wyborach 
do Sejmu i Senatu. Zaimek „oni” gdzieś się zapo-
dział. Zastąpiły go zaimki „twój”, „mój”, „nasze”. 

 
 
 
 
 

AWANS I PRACA 
 
Dzięki wydarzeniom sierpniowym 1980 ro-

ku, a także powstaniu i działalności NSZZ „Soli-
darność”, otrzymałem „wałęsowski” awans. W ra-
mach wyrównywania krzywd komenda WSOWI 
zawnioskowała o nominację dla mnie (po trzy-
nastu latach chodzenia w stopniu podpułkowni-
ka) na stopień pułkownika. Należy przypomnieć, 
że kolejne stopnie wojskowe nadaje się zawsze 
z okazji 12 października — Dnia Wojska Pols-
kiego. Tym razem uczyniono wyjątek. Ja i mój 
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kolega płk J. Piotrowicz otrzymaliśmy awans 30 
stycznia 1981 roku. 

W szkole to wydarzenie było dość głośno 
komentowane. Trzeba było aż działania „Solidar-
ności” pod wodzą kaprala L. Wałęsy, by „bon-
zowie” z MON uprzytomnili sobie potrzebę li-
czenia się z zasadami sprawiedliwości. Pracowa-
łem podwójnie, zawodowo i społecznie, jako ra-
dny, a potem przewodniczący DRN. Nigdy nie 
stałem na uboczu, nie czekałem, nie trzymałem 
rąk w kieszeni. Czułem, że mój awans spotkał się 
z wyjątkowym społecznym uznaniem kolegów  
i przyjaciół. 

 

. . . 
 
Przeżywałem w swojej działalności wzloty 

i upadki, radości i smutki. Piastowane stanowis-
ko w wojsku oraz dzielnicy sprawiło, że pozna-
łem wielu ludzi z różnych środowisk: robotni-
czych, młodzieżowych (ZHP, ZSMP), nauczy-
cielskich, kombatanckich (ZBoWiD) i innych.  

Prawdą wielokroć ważniejszą było to, że by-
liśmy w większości ludźmi jednej (poststalinow-
skiej) epoki realnego socjalizmu i jednej Ojczy-
zny — PRL-u. Nowa epoka romantyzmu solidar-
nościowego dopiero się rodziła. Strategia partii 
(walka i porozumienie narodowe) nie zdawała 
egzaminu. Kryzys zaufania do władzy był zbyt 
głęboki i rozległy, by udało się go przezwycię-
żyć nomenklaturowymi strukturami. 

Jak przez odwróconą lornetkę patrzę w głąb 
wydarzeń, które osobiście przeżywałem w histo-
rii PRL-u: rewelacje XX Zjazdu KPZR, paździer-
nik 1956, grudzień 1970, Radom 1976…  
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W końcu zrozumiałem, że polityka PZPR 
jest przegrana, że partia nie jest zdolna wcielać 
w życie programu, który głosi, że słowa mijają 
się z czynami. Mój pech polegał na tym, że jako 
oficer i przewodniczący DRN nie mogłem prze-
siąść się na innego konia. Mnie nie wypadało na 
wirażu tego robić. A jednak, choć wszyscy wie-
dzieli o tym, że jestem z nomenklatury, trzy ra-
zy w tajnym głosowaniu wybierano mnie na prze-
wodniczącego DRN.   

 

. . . 
 
W działalności DRN i jej organów najważ-

niejszą sprawą było zawsze uchwalanie planów 
społeczno-gospodarczego rozwoju dzielnicy i jej 
budżetu. Było w tej dziedzinie różnie — plan uch-
walano sobie, a zabezpieczenie finansowo-wyko-
nawcze sobie. W rezultacie plany nie zawsze re-
alizowano należycie, o czym radni wielokrotnie 
mówili na sesjach.  

O tym, jak kształtował się budżet DRN i ros-
ła (hiper)inflacja niech świadczą następujące licz-
by: w roku 1980 budżet wynosił 134.405.000 zł, 
zaś po dziesięciu latach działalności (budżet na 
rok 1990) — 39.194.650.000 zł (co oznacza, że 
wzrósł prawie 300-krotnie).  

Przy okazji warto odnotować pewne chara-
kterystyczne zjawisko. W budżecie DRN, w prze-
ciwieństwie do budżetu centralnego, nigdy nie 
było deficytu, wręcz przeciwnie, zawsze zostawa-
ła nadwyżka. Przeznaczano ją zwykle na uzbro-
jenie terenów, dla wydziału oświaty i wychowa-
nia, dla DZBM-u, na dotacje dla różnych organi-
zacji i stowarzyszeń. 
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Wiele czasu zajmowało mi studiowanie ma-
teriałów i przygotowywanie się do narad, sesji, 
posiedzeń, zebrań, a także publicznych wystą-
pień na różnego rodzaju akademiach i uroczys-
tościach. Mam za sobą dziesiątki przemówień. 
Nie pamiętam, ile sesji DRN i posiedzeń prezy-
diów w ciągu 10 lat prowadziłem, wiem tylko, 
że nigdy nie opuściłem żadnej sesji i że zawsze 
było quorum radnych. Podczas swoich środo-
wych dyżurów przyjmowałem setki interesantów, 
głównie w sprawach mieszkaniowych. 

 

. . . 
 
Nie opisuję swoich działań jako „żywota 

człowieka poczciwego”. W okresie mojej działal-
ności w DRN jako radnego zrobiono dużo, ale 
można było zrobić znacznie więcej i lepiej, gdy-
by nie przepychanki inwestycyjno-finansowe, cha-
rakterystyczne dla systemu nakazowo-rozdziel-
czego. Na moich oczach powstały nowe, wieloty-
sięczne osiedla SM „Chemik”, takie jak: Różanka, 
Polanka I, II, III, Osiedle Bolesława Krzywouste-
go, Jana III Sobieskiego, Kościuszkowców. Rodzi-
ły się w bólach i błędach organizacyjno-techno-
logicznych, nie kompleksowo, bez infrastruktury 
technicznej i socjalnej. Dziś te zaległości są już 
poważnie złagodzone.  

Niestety, w konserwacji, w utrzymaniu i pro-
wadzeniu remontów starej substancji mieszkanio-
wej nigdy nie było i nadal nie ma postępu. Stare 
budynki, mimo ciągłych nawoływań na sesjach 
DRN, pozostawiono własnemu losowi. Nigdy nie 
było pieniędzy, materiałów, wykonawców. Kilka 
obiektów użyteczności publicznej (klubów bądź 
świetlic) w osiedlach takich jak Widawa, Pawło-
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wice, Osobowice, Polanowice) uległo dekapita-
lizacji. Jednak nie pora ubolewać nad tym, co 
działo się w ciągu 45 lat w PRL-u. Czego nie zro-
biono, widać gołym okiem. Nowe nadchodzi, 
zwycięża i krytykuje, że poprzednicy nic nie zro-
bili, że zrujnowali gospodarkę, kraj…  

Pozwalam sobie z satysfakcją poinformować, 
że za mojej dekady (oprócz wybudowania wyżej 
wymienionych osiedli) oddano do użytku trzy no-
we, piękne szkoły: SP nr 10 im. Bolesława Krzy-
woustego, SP nr 50 im. gen. Zygmunta Berlinga 
i SP nr 44, która czeka na nadanie imienia. Na 
osiedlu Polanka II czwarta szkoła jest aktualnie 
w budowie. Dokonano gruntownych remontów 
dwóch domów kultury: ZDK „Awia” i DDK przy 
placu Piłsudskiego. Oddano trzy przedszkola, je-
den żłobek (drugi jest w budowie) i cztery pawi-
lony handlowe. Przedłużono linię tramwajową 
wzdłuż ulicy Żmigrodzkiej, w budowie jest łącz-
nik z mostu Osobowickiego do ulicy Kwiatowej. 
Zgazyfikowano osiedla: Sołtysowice, Osobowice, 
Kowale, Wojnów, Strachocin. Wykonano wiele 
kilometrów uzbrojenia terenów pod setki domów 
jednorodzinnych.  

Podjęto też niezwykle ważną i trafną decyz-
ję o budowie nowego gmachu dla Urzędu Dziel-
nicowego, który od roku 1954 zajmuje część kla-
sztoru o.o. franciszkanów na Karłowicach (al. 
Kasprowicza 26, za czasów PRL-u pod nr 28). 
Często pytano mnie, jak układały się stosunki mię-
dzy Urzędem Dzielnicowym a zakonem francisz-
kańskim (ojcami i braciszkami z parafii św. Anto-
niego). Na szczeblu podstawowym za moich cza-
sów nie było konfliktów, raczej wzajemne zrozu-
mienie i tolerowanie swojej obecności.  
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Na pytanie, co łączyło urząd z klasztorem, 
odpowiadałem często: „Wspólna kotłownia i cen-
tralne ogrzewanie.” 
 
 

 
 

Klasztor o.o. franciszkanów przy al. Kasprowicza. 
Tu kiedyś mieściła się DRN Wrocław Psie Pole. 

 
 

 
 

Takie tablice wisiały przez długie lata  
na budynku klasztoru o.o. franciszkanów. 
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Tu miała być nowa siedziba DRN Wrocław Psie Pole. 
 
 

Stoimy u progu nowej Rzeczpospolitej samo-
rządowej, czeka nas wiele zmian. Życzyłbym so-
bie, aby następne 10-lecie pod zarządem nowego 
samorządu terytorialnego wzbogaciło dzielnicę 
Psie Pole o podobne obiekty i urządzenia infra-
struktury społecznej i technicznej. Jest prawdą, 
że na minionym okresie ciążą wielkie błędy, ale 
nie można go nazywać ruiną i pomawiać, że nic 
nie zrobiono, bo to bardzo boli wielu działaczy.  
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Według mojej oceny zrobiono dużo, choć to 
„dużo” nie w pełni zaspokaja rozbudzone prag-
nienia naszych mieszkańców. Mam w tym i ja 
swoją cegiełkę. Tych lat, które poświęciłem roz-
wojowi dzielnicy, nie odda mi nikt. 

 
 
 
 
 

NIE BYŁEM SAM 
 
W dekadzie mojej działalności współpraco-

wałem i współdziałałem z wieloma osobami na 
różnych stanowiskach, pracującymi zarówno na 
szczeblu wojewódzkim, jak i miejskim oraz dziel-
nicowym. Przeżyłem trzech przewodniczących 
WRN (L. Drożdża, J. Kaletę, R. Badurę) i jedne-
go wojewodę (J. Owczarka). Współpracowałem 
też z wieloma dyrektorami zakładów pracy, szkół 
oraz rozmaitych instytucji, a także przewodniczą-
cymi KO i RO. Gdy dziś wspominam ich nazwi-
ska, nie jestem w pełni przekonany, czy poglądy 
moich współpracowników były identyczne z mo-
imi, wspólnie jednak służyliśmy i pracowaliśmy 
dla dobra dzielnicy.  

Nigdy nie byłem sam, choć sam bardzo du-
żo pracowałem, nawet za innych. Pomagali mi 
zastępcy: Bronisław Woźniak, Stanisław Micha-
lak, Elżbieta Zalewska, Lidia Bossak, Emilian Woj-
nicki, Ludwik Walczak, Zygmunt Markiewicz, 
Stefan Pilarski, Zbigniew Soja, Michał Walczak.  

Motorem działania rady zawsze byli i będą 
przewodniczący komisji problemowych, pod wa-
runkiem trafnego ich wyłonienia i wyboru — wed-
ług posiadanych kompetencji i uczciwości, a nie 
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według nomenklatury. Z wielkim szacunkiem i uz-
naniem wspominam pełnych zapału i znajomoś-
ci spraw przewodniczących komisji DRN: Zyg-
munta Kruszyka, Piotra Kończyka, Teofila Świt-
ka, Cezarego Łukasika, Waldemara Reszczyńskie-
go, Jerzego Libartowskiego, Krystynę Witczak, Ed-
warda Jędrzejewskiego, Edwarda Białego, Teresę 
Prymkę, Zbigniewa Kępę, Andrzeja Pasiecznika 
oraz Elżbietę Tamarę Błociszewską, która zastą-
piła Marię Jagiełło.  

 
 

 
 

Na przedostatniej sesji DRN Wrocław Psie Pole 
w dniu 27 lutego 1990 r. 

 
 
Mógłbym tu opisywać upór i niestrudzoną 

aktywność wielu moich kolegów radnych z każ-
dej kadencji DRN. Wielokrotnie odprowadzałem 
radnych i przewodniczących komitetów osiedlo-
wych w ich ostatnią drogę. Jeszcze dziesięć lat 
temu byli wśród nas, pełni entuzjazmu i zapału. 
Chcieli służyć wspólnemu dobru — Ojczyźnie. 
Nie spodziewali się, że tak szybko i nagle odejdą 
na zawsze. Jest ich jedenastu. Mają kamienne 
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pomniki i napisy nagrobne. Ale ilu żyjących zna 
i pamięta ich dokonania i zasługi?  

 
 

 
 

Artykuł prasowy z dnia 16 września 1996 r. 
 
 
Ja często jestem na cmentarzu, bo mam tam 

syna i bardzo wielu znajomych oraz kolegów. 
Mam tam również radnych, którzy pomagali mi 
sprawować urząd. Oto ich nazwiska: Bronisław 
Woźniak (zastępca przewodniczącego DRN), Bro-
nisław Sikorski (przewodniczący Komisji Rozwo-
ju Gospodarczego i Budżetu), Teofil Świtek (prze-
wodniczący Komisji Handlu, Drobnej Wytwór-
czości i Rolnictwa), Jerzy Kowalczyk (zastępca 
przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego), Kazimiera Łacińska (rad-
na DRN), Stanisław Sarzalski (radny DRN), Ro-
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man Weber (radny DRN), Zenon Pietkiewicz (rad-
ny DRN), Antoni Dymek (przewodniczący Komi-
tetu Osiedlowego Kleczków), Józef Jarosławski 
(przewodniczący Komitetu Osiedlowego Wida-
wa), Józef Sadalski (przewodniczący Komitetu 
Osiedlowego Kowale). 

W tym miejscu moich wspomnień rodzi się 
ważne spostrzeżenie dla przyszłych działaczy 
samorządu terytorialnego. Powszechnie twierdzi 
się, że praca radnego jest ciężka i niewdzięczna.  
I to jest prawda. Ale najdziwniejsze jest to, że 
prawie nikt z mieszkańców-wyborców nie dzię-
kuje radnemu za jego poświecenie i trud. Na ko-
niec kadencji, zamiast satysfakcji, radnego spoty-
ka często przykrość i wymówka, że tego lub tam-
tego jeszcze nie zrobiono. Mieszkańcy dopatru-
ją się winy nie u bezpośredniego źródła zła. 
Słyszy się np. takie głosy: „Przecież myśmy go 
wybrali na radnego, to niech działa! Niech spo-
woduje, by na klatkach schodowych było świat-
ło i sprawne kontakty. Pękają kaloryfery, ściany 
przemarzają, klatka schodowa jest brudna — 
niech interweniuje, niech działa!” 

Zanim przyjmie się mandat radnego, trzeba 
gruntownie to przemyśleć i poradzić się zainte-
resowanych, tj. zakładu pracy i rodziny. Nie daj 
Boże, gdy spotka was nieszczęście, np. śmierć. 
Na szczeblu gminnym przepisy finansowe nie 
zezwalają, by DRN pokrywała koszty nekrologu 
w regionalnej prasie! Ciekawe, skąd się biorą 
pieniądze na opłatę tego samego na szczeblu 
wojewódzkim i centralnym?  
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BEZ BIURA NIE MA RADY 
 
Obsługa przewodniczącego DRN oraz jej 

organów (prezydium i komisji) zależała od biura, 
czyli aparatu pomocniczego rady. To jego perso-
nel decydował o sprawności obiegu informacji, 
tempie i jakości przygotowywanych materiałów, 
projektów uchwał, postanowień itp. Przed każ-
dą inauguracyjną sesją DRN w urzędzie dzielni-
cowym, w biurze panowała atmosfera niepewno-
ści. Gdy zmieniała się rada, zmieniał się bowiem 
także styl pracy biura i naczelników dzielnicy. 
Efekty pracy DRN zależały nie tylko od ich skła-
du, ale także od pracy organizacyjno-merytorycz-
nej całego urzędu dzielnicowego. Obsługę pra-
sową DRN sprawowali dziennikarze „Słowa Pol-
skiego”: Maciej Woźny i Maciej Głowacki. 

W okresie mojej dekady przez biuro prze-
winęło się wielu pracowników, głównie kobiet. 
Kierownikami biura byli kolejno: Andrzej Grze-
byk, Leszek Menet (który w 1983 roku awanso-
wał na zastępcę naczelnika dzielnicy) oraz Jolan-
ta Marta Suchecka-Nowak. Nomenklatura zastrze-
gała, że nikt nie zostanie kierownikiem biura, pó-
ki nie wstąpi w szeregi PZPR, bo to są „nasze” 
stanowiska.  

Inspektorami miejskimi w biurze były panie: 
Inga Lewicka (przed samym stanem „W” wyje-
chała do Szwecji, gdzie wyszła za mąż i już nie 
wróciła), Barbara Piątek (objęła stanowisko kie-
rownika wydziału ds. lokalowych, po czym prze-
szła do UW), Urszula Starnowska (odczuwała 
wyjątkową niechęć do pisania protokołów), Irena 
Koźbiał, Wanda Małycha (prowadziła jakiś czas 
dział kulturalny we wrocławskiej TV, a potem 
wyjechała za granicę), Mariola Puchała, Halina 
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Koniuszek, Małgorzata Sobieraj, Agnieszka Lew-
czuk, Ryszard Parkitny. Przez jakieś 2-3 tygod-
nie pracowała na tym stanowisku także córka 
pułkownika LWP (jak się później okazało, nie 
chodziło jej o pracę, tylko o pieczątkę w dowo-
dzie osobistym). 

Przy przyjmowaniu do pracy kierownicy biu-
ra brali pod uwagę, oprócz kwalifikacji merytory-
cznych i inteligencji, również wygląd zewnętrz-
ny i prezencję. Nic dziwnego, że pracujące w biu-
rze panie cechowała zawsze elegancja, wdzięk  
i uroda, co ujmująco wpływało na interesantów 
i radnych. W biurze zawsze panowała atmosfera 
życzliwości i zrozumienia. Zauważyłem niezwy-
kłą rzecz, że na dziesięć pracownic biura tylko 
jedna wzięła urlop macierzyński.  

Spośród wydziałów urzędu dzielnicowego 
biuro DRN zajmowało rangę i pozycję szczegól-
ną — podlegało przewodniczącemu, co wśród 
pozostałych kierowników było nieraz kwestio-
nowane. Pracownicy biura dbali, aby materiały 
przygotowywane przez urząd były doręczane na 
czas organom rady. Na tym tle dochodziło czę-
sto do niepotrzebnych spięć i przykrych uwag  
w rodzaju: „Kto jest ważniejszy? Biuro rady czy 
dany wydział? Przewodniczący DRN czy naczel-
nik dzielnicy?”  

 

. . . 
 
Często słyszy się głosy o rozmaitych ulgach 

i przywilejach przysługujących radnym, a także 
o komforcie i przepychu w urzędach państwo-
wych. W 1973 roku jako radny DRN korzysta-
łem z darmowego przejazdu środkami MPK we 
Wrocławiu, otrzymywałem ryczałt za rozmowy 
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telefoniczne, a w czasie sesji DRN — talon na 
obiad w restauracji „Harenda”. Diety dla radnych 
wprowadzono dopiero za rządów gen. W. Jaru-
zelskiego, ale nie były one tak wysokie jak dziś.  

Natomiast co do rzekomego przepychu, za-
pewniam, że nie można tego powiedzieć o na-
szym urzędzie dzielnicowym. Byłem w różnych 
gabinetach notabli dzielnicowych, miejskich, wo-
jewódzkich, w gabinetach dyrektorów zakładów 
pracy, szkół oficerskich i rozmaitych instytucji 
— według mojego rozeznania kierownictwo Urzę-
du Dzielnicowego Wrocław Psie Pole miało naj-
skromniej urządzone biura. W swoim gabinecie 
krępowałem się nawet przyjmować gości, bo wy-
posażenie było bardziej niż skromne. Dopiero 
w 1989 roku prezydium DRN zobowiązało na-
czelnika dzielnicy do zakupu nowych mebli oraz 
kserokopiarki. Mam nadzieję, że przyszły samo-
rząd terytorialny, po wprowadzeniu się do no-
wego budynku, zadba o współczesne urządzenie 
biur urzędu dzielnicowego. 

 
 
 
 
 

ODZNACZYĆ  
I ZDĄŻYĆ PRZED PANEM BOGIEM 

 
W minionych latach wiele emocji i krytyki 

społecznej wywoływała polityka odznaczeniowa. 
„Ciągle się tylko wzajemnie odznaczają, nie wia-
domo za co!” — tak mówi niejeden obywatel, 
oglądając TV. Na podstawie własnych doświad-
czeń stwierdzam jednak, że ludzie chcą być od-
znaczani i wyróżniani, nawet bardzo małej ran-



— 78 — 

gi odznaczeniami pamiątkowymi czy zakładowy-
mi. Motywacyjna funkcja odznaczenia państwo-
wego jest duża, oczywiście przy zachowaniu od-
powiednich zasad i umiaru. Znam kilku człon-
ków ZBoWiD-u, którzy z pewną dozą upokorze-
nia użalali się na niewłaściwą politykę odznacze-
niową, a niektórzy z nich szczycili się, że otrzy-
mali już 22. odznaczenie. 

W dzielnicy bywało zawsze tak, że na po-
czątku każdego roku prezydium WRN przyzna-
wało nam limit odznaczeń w liczbie: 1-2 KKOOP 
(Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski), 
2-3 ZKZ (Złoty Krzyż Zasługi), 3-5 SKZ (Srebrny 
Krzyż Zasługi), 3-5 BKZ (Brązowy Krzyż Zasługi) 
oraz 40-50 regionalnych odznak honorowych 
„Zasłużony dla województwa i Miasta Wrocła-
wia”. Zakłady pracy i instytucje otrzymywały li-
mity ze swoich resortów. Ja, niejako z urzędu, 
byłem przewodniczącym dzielnicowego zespołu 
ds. wstępnego opiniowania wniosków o odzna-
czenia państwowe i regionalne. Każdy wniosek 
musiał mieć obowiązkową akceptację sekretarza 
PZPR (od 1990 roku w nowym formularzu wnio-
sku nie ma już miejsca na partię polityczną).  

Przez 10 lat naczytałem się co nie miara 
różnych uzasadnień podobnych wniosków i na-
byłem takiej wprawy, że wystarczył mi jeden 
rzut oka na formularz, by stwierdzić, kto się za 
nim kryje — członek dyrekcji zakładu czy też 
zwykły robotnik. W przypadku dyrektora był to 
zwykle wniosek o KKOOP z uzasadnieniami  
i zasługami wykraczającymi poza ramy formula-
rza. Gdy chodziło o szeregowego pracownika, 
uzasadnienie było zwykle bardzo krótkie, nie 
przekraczało 3-5 linijek maszynopisu.  
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O tym, kogo z radnych czy działaczy samo-
rządu mieszkańców należało uhonorować wnio-
skiem o odznaczenie, decydowało prezydium 
DRN. Mam satysfakcję z faktu, że w mojej deka-
dzie doceniano pracę wieloletnich przewodniczą-
cych komitetów osiedlowych, odznaczając ich 
KKOOP. W tym gronie znaleźli się: Tadeusz Dą-
browski, Roman Żwirski, Józef Sadalski, Marian 
Tkaczyk i Antonina Łach.  

 

. . . 
 
Nie sposób podać, ileż to odznaczeń mia-

łem przyjemność wręczać naszym obywatelom 
w imieniu Rady Państwa, a obecnie Prezydenta 
RP. Wiąże się z tym parę humorystycznych sy-
tuacji.  

Na jednej z akademii, organizowanych przez 
Zarząd Dzielnicowy ZBoWiD-u, miało zostać od-
znaczonych KKOOP dziewiętnastu kombatant-
tów, do odznaczeń wystąpiło jednak dwadzieś-
cia osób. Konsternacja — brak orderu dla ostat-
niego kombatanta! Następuje sprawdzanie listy. 
Prezes z miejsca wyławia osobnika, który zgłosił 
się celowo (bo a nuż raz wręczone odznaczenie 
zostanie mu przypisane), po czym prosi, abym 
odpiął pomyłkowo wręczone odznaczenie. Kie-
dy odmawiam, prezes sam je odpina i kładzie 
na tacy, po czym zleca mi wręczyć je właściwej 
osobie. Był też inny przypadek. Ktoś dla kawału 
wpiął do wstążki odznaczeniowej dwie szpilki 
w przeciwnych kierunkach. Nigdy nie zapomnę, 
jak mocno mi krwawił palec przy tej dekoracji…  

Najbardziej jednak pamiętne, a zarazem przy-
kre, jest odznaczanie na łożu śmierci lub wręcza-
nie odznaczenia rodzinie zmarłego.  
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Miałem parę takich przypadków. Jeden do-
tyczył mojego zastępcy — wspaniałego człowie-
ka i działacza samorządowego, członka Zarządu 
Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej — śp. 
Bronisława Woźniaka. Przeszedł z armią gen. 
Andersa cały szlak bojowy, walcząc m.in. pod 
Monte Cassino. W 1988 roku uległ zawałowi. 
Niedrożność krążenia spowodowała martwicę 
nogi i jej amputację. W tym właśnie czasie nade-
szło odznaczenie: Krzyż Oficerski Orderu Od-
rodzenia Polski.  

W biurze DRN narada, co robić. W końcu 
zapadła decyzja: wręczymy order na łożu szpital-
nym, by zdążyć jeszcze przed Panem Bogiem.  

Po uzgodnieniu z ordynatorem szpitala 40-
lecia we Wrocławiu, w towarzystwie kierownicz-
ki biura Jolanty Nowak udałem się do chorego. 
Stanęliśmy przed nim z orderem i kwiatami, pa-
trzymy na siebie i milczymy. Wzrok chorego jest 
ognisty i ostry jak diament, a jego myśl na pewno 
nie spoczywa na orderze. Parę dni temu, pod-
czas odwiedzin, Bronisław błagał mnie o wsta-
wiennictwo u lekarzy, by ratowali mu nogę. Te-
raz przyjął order bez słowa, choć pewnie chciał 
powiedzieć: „Weź ten order i wróć mi lepiej 
amputowaną nogę!”  

Zmarł tydzień po otrzymaniu odznaczenia. 
Udało nam się zdążyć przed Panem Bogiem. 
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SPOTKANIA ZE STULATKAMI 
 
Wszystkiego trzeba się uczyć — racjonalne-

go gospodarowania materiałami, czasem, energią, 
a także racjonalnego życia. Tylko wtedy dożyje 
się 100 lat. Na pytanie dziennikarza, jaki jest prze-
pis na długowieczność, pewien stulatek odpowie-
dział: „Nie pić dużo okowity (alkoholu), a jeżeli 
już, to jednym haustem, nigdy na raty”. Jak twier-
dzą naukowcy i lekarze, górna granica ludzkiego 
życia wynosi 120 lat. Należałoby życzyć wszyst-
kim, aby dożyli tej granicy.  

W minionym 10-leciu przyjął się zwyczaj, 
że z okazji 100-lecia urodzin władze dzielnicy 
odwiedzają jubilata, składają mu gratulacje i ży-
czenia oraz wręczają prezent. To nieprzypadko-
wa uroczystość. Organizatorem spotkania jest 
zastępca dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej 
(ZOZ) Psie Pole pani Lilianna Kretkiewicz i jej 
personel. Każdy, kto osiąga wiek 100 lat, otrzy-
muje ponadto specjalną rentę. 

Nie prowadziłem ewidencji stulatków, mogę 
jednak z dużym prawdopodobieństwem pochwa-
lić się, że składałem życzenia dziesięciu jubila-
tom. Trzech z nich aktualnie mieszka na osiedlu 
Zakrzów, Kleczków i Różanka.  

 

. . . 
 
Ze spotkań ze stulatkami mam kilka spostrze-

żeń. Większość z nich mogła się poszczycić cał-
kiem dobrą kondycją oraz sprawnością fizyczną,  
a to dzięki ciężkiej pracy oraz walce o byt i życie. 
Jeden z nich chwalił się, że sam się jeszcze goli 
i to brzytwą! Członkowie rodziny innej jubilatki 
mówili natomiast, że wciąż sama chodzi po za-
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kupy i do kościoła, a wszyscy na osiedlu ją zna-
ją, darząc wielkim szacunkiem i życzliwością. 

Zastępczyni naczelnika dzielnicy, która mi 
towarzyszyła, zapytała z kolei inną 100-latkę, ile 
miała dzieci i gdzie one w tej chwili są. Jubilatka 
rzewnie się rozpłakała, po czym odpowiedziała, 
że pięcioro, ale imion nie mogła sobie przypom-
nieć. Ponoć poginęli gdzieś na Syberii, został tyl-
ko jeden syn. Ze zdjęcia widać było, że to pułko-
wnik WP, szedł do Polski z armią Berlinga. Ak-
tualnie mieszka w Krakowie i nie może odwie-
dzić matki, bo jest schorowany i ma 80 lat. Stu-
latka mieszka więc samotnie, a opiekuje się nią 
troskliwie opłacana przez ZOZ opiekunka spo-
łeczna oraz dobrzy sąsiedzi.     

Stulatkowie zwykle nie mają przyjaciół ani 
kolegów, bo ci już dawno poumierali. Duchowo 
w większości są sami. Z pamięcią różnie u nich 
bywa. Czasami myli się im pierwsza wojna świa-
towa z drugą, a niezwiązane ze sobą nazwiska 
oraz fakty przeplatają się w przestrzeni i czasie. 
Zwykle pamiętają i przywiązują wielką wagę do 
szczegółów, drobnostek ze swojego życia i pra-
cy, z sentymentem powracając do opowiadań  
z czasów młodości. Jeden ze stulatków, których 
odwiedziłem, dobrze pamiętał czasy rewolucji 
październikowej i brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej, zapytałem go więc, co sądzi o Le-
ninie i Stalinie. Bez zastanowienia odpowiedział: 
„O tych skurwysynach to mi nie wspominaj! 
Miałem ich dość w życiu.”  
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. . . 
 
Wszyscy jubilaci byli dumni, że dożyli 100 

lat. Cieszyli się z wizyty władz dzielnicy i notek, 
jakie się potem w prasie regionalnej ukazywały. 
Nikt z nich nie narzekał na współczesność. Wręcz 
przeciwnie, twierdzili, że to dobre czasy. 

 
 

 
 

Dyplom uznania z dnia 26 maja 1987 r. 
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WYBORY, WYBORY  
I PO WYBORACH OD NOWA 

 
Każdy radny czy poseł rodzi się w praktyce 

w ciągu jednego dnia — dnia wyborów. Jest to 
owoc jego dotychczasowej działalności, jego po-
stawy, wiedzy i popularności wśród mieszkań-
ców. Z autopsji znam te nieprzespane noce, pod-
czas których obwodowe i dzielnicowe komisje 
wyborcze liczą oddane głosy i opracowują proto-
koły. Przeciętny obywatel-wyborca, udając się do 
urny, nie zdaje sobie sprawy, ile za tym jednora-
zowym minutowym aktem głosowania kryje się 
ludzkiej pracy, nakazanej kalendarzem wybor-
czym w organach administracji państwowej.  

 

. . . 
 
Brałem bezpośredni udział w organizacji  

i przeprowadzeniu: wyborów do Sejmu i WRN 
(25.03.1981); wyborów do WRN, MRN i DRN 
(17.06.1984); wyborów do Sejmu PRL IX Kaden-
cji (13.10.1985); ogólnokrajowego referendum 
(29.11.1987); wyborów do WRN, MRN i DRN 
(19.06.1988); wyborów do Sejmu X kadencji i Se-
natu (4.06.1989); wyborów do samorządu tery-
torialnego (27.05.1990); wyborów Prezydenta RP 
(25.11.1990 i 5.12.1990). Dwukrotnie uczestni-
czyłem także w organizacji kampanii wyborczej 
do organów samorządów mieszkańców, tj. do 
17 komitetów osiedlowych, jakie funkcjonują na 
terenie dzielnicy Psie Pole.  
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Karta do głosowania  
w wyborach do rad narodowych stopnia podstawowego 

w dniu 5 lutego 1978 r. 
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Karta do głosowania  
w wyborach do rad narodowych  

w dniu 17 czerwca 1984 r. 
 
 
Każda instytucja, każdy organ władzy wysz-

czególniony w ordynacji wyborczej czy w kalen-
darzu wyborczym, dba o jak najlepsze i termino-
we wykonywanie swoich ustawowych zadań. Nie 
będę czytelnika zanudzał szczegółami, podam je-
dynie, że na szczeblu podstawowym postanowie-
niem prezydium DRN dokonuje się podziału na 
obwody głosowania z wyznaczeniem odpowied-
nich lokali wyborczych. Było ich zwykle 40-45. 
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Do każdego trzeba było przeszkolić i skomple-
tować komisje wyborcze, ogółem 450 osób.  

Naczelnicy dzielnicy (J. Puchacz, Z. Kaf-
lowski) zawsze powoływali sztab — Biuro Wy-
borcze — którym kierował bezpośrednio jeden 
z zastępców naczelnika dzielnicy (H. Medygrał, 
B. Pluskota). W jego skład wchodzili m.in. kie-
rownicy wydziałów: Grażyna Sobańska, Anna 
Krukowska, Barbara Płocka, Jolanta Nowak-Su-
checka, Edmund Skórski, Adam Królik i inni. Za-
daniem biura było koordynowanie i wykonywa-
nie całokształtu prac czysto technicznych zwią-
zanych z wyborami: kompletowanie komisji wy-
borczych, nadzorowanie i urządzanie lokali, wy-
konywanie spisów, czyli list wyborczych (ok. 
60.000 danych personalnych wyborców). 

 

. . . 
 
Wyłanianiem i typowaniem kandydatów na 

radnych zajmowało się kolegium wyborcze, któ-
re tworzyli sygnatariusze PRON, czyli Patrioty-
cznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (przed-
tem FJN, czyli Frontu Jedności Narodu). Kole-
gium wyborcze, a głównie jego przewodniczący 
(J. Płóciennik, Cz. Siwonia) mieli duży wpływ 
na kształtowanie przyszłego składu rady. PRON 
(FJN), jako ta „klamra” spinająca społeczeństwo 
z partią, był właśnie po to, by firmować wybory. 
Po zwycięskich „wyborach” działalność tej orga-
nizacji zamierała. Proces ten powtarzał się ciąg-
le od nowa.  

W ramach PRON-u brałem czynny udział  
w opracowywaniu tzw. platform wyborczych, 
czyli programu, który na zebraniach przedwybor-
czych prezentowali kandydaci na radnych.  
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Decyzja o rozwiązaniu Rady Dzielnicowej PRON 
z dnia 22 listopada 1989 r. 

 
 
W wyborach 19 czerwca 1988 roku zgodzi-

łem się kandydować na radnego DRN ze zwyk-
łej przekory i za namową przyjaciół. Chodziło 
głównie o to, by pokrzyżować plany dzielnico-
wej nomenklaturze, która na długo przed wybo-
rami decydowała o wyborze nowego przewodni-
czącego DRN. Wybranie mnie na radnego, a po-
tem na przewodniczącego rady, pokrzyżowało te 
plany.  



— 89 — 

 

. . . 
 
Wybory organizują i przeprowadzają w czy-

nie społecznym konkretni ludzie, a nie krasno-
ludki. Ludziom tym należy się wielkie uznanie  
i szacunek, niezależnie od tego, czy wybory bę-
dą wygrane czy nie. Najbardziej emocjonująca, 
uroczysta i pełna napięcia jest wyborcza niedzie-
la. W urzędzie dzielnicowym już o 4.00 rano 
wszyscy pracownicy są na nogach. Do lokali wy-
borczych dowozi się karty do głosowania, spraw-
dza się łączność telefoniczną. Najbardziej pra-
cochłonna i męcząca jest natomiast noc po wy-
borach, kiedy to obwodowe komisje liczą głosy. 

4 czerwca 1989 roku, po wyborach do Sej-
mu i Senatu, emocjonowano się nie mniej, niż 
poprzednio. Niektórzy byli zaskoczeni i rozcza-
rowani, że wszyscy „nasi” kandydaci przepadli 
w pierwszej turze wyborów, nawet „nasz” gene-
rał, wiceminister obrony narodowej przegrał. Dla 
partii nastał czas wielkiej żałoby. Tak mocno się 
starano, a tu teraz ich nie chcą.   

Te wybory przebiegały w innej atmosferze. 
Zastępcą przewodniczącego każdej komisji ob-
wodowej był przedstawiciel „Solidarności” z wro-
cławskiego Komitetu Obywatelskiego, ponadto 
działali w nich mężowie zaufania, wyznaczeni 
przez kandydatów na posłów i senatorów. Wyro-
ki były wiarygodne i społecznie niekwestionowa-
ne. To rzeczywiście były wybory, a nie głosowa-
nie. To był plebiscyt wyrażający votum nieufno-
ści dla dotychczasowej władzy (partii). 

 

. . . 
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Czuję gorzki smak mojej dziesięcioletniej 
działalności w Dzielnicowej Radzie Narodowej. 
Wszystko minęło, wszystko przeszło. Moja deka-
da kończy się. 13 maja 1990 roku nowe wybory 
do samorządu terytorialnego. Żal mi patriotycz-
nych porywów dziesiątków działaczy i wznios-
łych programów, których realizacja zawiodła. Zo-
stało bardzo trudne „dziś” i niepewne jutro. Prze-
żyłem na własnej skórze niejedną reorganizację 
w administracji oraz radach narodowych i wiem, 
że najlepszymi nawet chęciami nie zbuduje się 
samorządnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Wrocław, 4 marca 1990 r. 
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Dwie prawdy 
— 

rozmowa z kombatantem 
z okazji „Dni Zwycięstwa” 

 
 
 
Te „dwie prawdy” są z życia wzięte i wyni-

kają z rozmów, jakie w czasach PRL-u wiele ra-
zy prowadziłem z kombatantami, a szczególnie 
z jednym, bardzo mi bliskim — przedwojennym 
sierżantem Klemensem Moczulewskim, urodzo-
nym w 1899 roku w Grajewie. 

Od czasu do czasu odwiedzałem moją ro-
dzinną ziemię wieluńską, gdzie we wsi Krzywo-
rzeka mieszkał i pracował mój rozmówca. Dzie-
więćdziesiąt lat jego życia to znaczny szmat cza-
su. Historia naszego kraju obfitowała w tym okre-
sie w wiele pełnych dramatyzmu wydarzeń. Nic 
więc dziwnego, że wpisany w ten czas życiorys 
kombatanta mógłby posłużyć za scenariusz nie-
jednego filmu.  

Klemens Moczulewski brał czynny udział  
w I wojnie światowej, w wojnie polsko-bolszewi-
ckiej, pełnił służbę w Korpusie Ochrony Pograni-
cza (KOP), w Straży Granicznej, uczestniczył tak-
że w wojnie polsko-niemieckiej 1939 roku. Prze-
szedł szlak bojowy od rzeki Prosny koło Bolesła-
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wca, poprzez walki w Sieradzkiem, Łódzkiem, 
w Lublinie, a na Brodach i Dubnie kończąc. Mi-
mo że był rzeczywistym kombatantem, ponie-
waż nie zapisał się do ZBoWiD-u, formalnie za 
kombatanta uznany nie został, nie korzystał więc 
z tego tytułu z żadnych uprawnień. Nie otrzymał 
nawet pamiątkowego medalu za wojnę obronną 
w 1939 roku.  

Nie wiem dlaczego, ale lubił ze mną rozma-
wiać na tematy historyczno-wojskowe. Ja dosko-
nale go rozumiałem, w przeciwieństwie do innych 
rozmówców, dla których „tamten świat” komba-
tanta nie przystawał do ówczesnej świadomości 
i wiedzy, a jego opowiadania wydawały się odle-
głe jak wojny napoleońskie. Nie ta epoka i nie to 
pokolenie… 

 
A oto zapamiętane przeze mnie fragmenty 

naszych rozmów. 
 

. . . 
 
— Panie sierżancie, dziś znów wielkie świę-

to, Dzień Zwycięstwa. 9 maja 1945 roku podpi-
sana została w Berlinie przez Żukowa i Keitla 
bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy! 

— To bardzo dobrze, że był taki dzień, ale 
ja obchodzę i pamiętam swoje dni zwycięstwa. 
Pierwszy taki dzień to też 9 maja, ale 1920 roku. 
Ciebie jeszcze na świecie nie było, jak ja w tym 
dniu tryumfalnie defilowałem w stolicy Ukrainy 
przed Pierwszym Marszałkiem Polski Józefem Pił-
sudskim! Mieszkańcy Kijowa bardzo serdecznie 
nas witali. Miałem wtedy 21 lat, byłem młody  
i cieszyłem się z wywalczonej przez Komendan-
ta niepodległości Polski. Byłem dumny, że podą-
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żamy szlakiem Bolesława Chrobrego za jego his-
torycznym mieczem Szczerbcem. 

— To, co pan mówi, to tylko jedna strona 
prawdy, ale jest i druga. W 1018 roku Bolesław 
Chrobry podbił Kijów, by osadzić tam na tronie 
swojego zięcia Świętopełka, w wyniku czego 
przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. 

— Może tak i było… ale Józef Piłsudski w po-
rozumieniu z Petrulą chciał też uwolnić Ukrainę 
od niebezpieczeństwa bolszewików i podporząd-
kować ją Polsce.  

— To też tylko częściowa prawda, panie sier-
żancie. Nie chodziło o bezpośrednie podporząd-
kowanie Ukrainy Polsce. To miały być państwa 
połączone federacyjnie, tak jak w 1569 roku, kie-
dy to Polska połączyła się Unią Lubelską z Lit-
wą, tworząc tzw. Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów. 

— Dobrze, że przypomniałeś mi Litwę, bo 
brałem też udział w walkach na froncie litewsko-
białoruskim jako kapral, ale jeszcze przed wypra-
wą do Wilna gen. Żeligowskiego. Od 10 wrze-
śnia 1918 roku, po odbyciu przeszkolenia w 10. 
pułku kawalerii w Grajewie (dowódcą pułku był 
wtedy mjr Kragulski), 20 marca 1919 roku zosta-
łem przeniesiony do 6. pułku piechoty legionów 
w Jabłonnym (3. batalion, 10. kompania marszo-
wa). Mam swój udział w walkach o Lidę, Wilno, 
Podbrodzie, walczyłem też w Nowoświeciach, 
Wyręburgu i Myszkach. 4 kwietnia, ale już roku 
1920, cały mój pułk przerzucono na front ukra-
iński. Walki rozpoczęły się w miejscowościach: 
Zwiechla, Żytomierz, Kołki, Kijów oraz Pogreby. 
Ale na polskich mapach tych miejscowości nie 
szukaj, bo ich tam nie znajdziesz. To dawne Kre-
sy Wschodnie. 
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— Panie sierżancie, jak mi wiadomo z róż-
nych źródeł, Kijów zdobyliście „jednym skokiem”, 
bez wystrzału, 7 maja 1920 roku. W dwudzies-
toleciu międzywojennym krążył w kręgach opo-
zycyjnych nawet taki dwuwiersz: „Po majątki na 
Podole pułk dwunasty rusza w pole”… 

— Pamiętam te wierszyki doskonale! Dodam 
ci jeszcze jeden, z 9. pułku strzelców konnych  
z mojego Grajewa: „Poznać pana po cholewie, 
to dziewiąty pułk w Grajewie”. Marszałkowi Pił-
sudskiemu, udającemu się na Kijów, wcale jed-
nak nie chodziło o majątki ziemskie na wscho-
dzie, tylko głównie o zabezpieczenie Polski przed 
Moskalami. 

— Skok na Kijów nie udał się ani Piłsudskie-
mu, ani panu sierżantowi… Zakończył się nie-
powodzeniem i dlatego uważam, że nie można 
porównywać zwycięskiego 9 maja 1920 roku  
w Kijowie z Dniem Zwycięstwa w Berlinie 9 ma-
ja 1945 roku. To są politycznie i militarnie różne 
wydarzenia. 

— W tej ocenie sytuacji jest i twoja, i moja 
prawda. Sotnie kozackie 1. Armii Konnej Siemio-
na Budionnego jak szarańcza okrążały nasze od-
działy ze wszystkich stron. Musieliśmy się jedno-
cześnie bronić i wycofywać. Byłem ze swoją pla-
cówką na ubezpieczeniu bojowym wojsk około 
10 km za Kijowem, w miejscowości Pogreby. 
Bolszewicy atakowali nas bez przerwy. Cudem 
uniknąłem śmierci. O mały włos zarąbaliby sza-
blami całą naszą placówkę, w tym i mnie. Wte-
dy w Kijowie poznałem gorzki smak dnia zwy-
cięstwa…  

9 czerwca 1920 roku, w godzinach poran-
nych, nasza dywizja (w tym 6. pułk piechoty le-
gionów) wycofała się z Kijowa. Odwrót wykony-
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waliśmy ubezpieczony od tyłu i ze wszystkich 
stron. Armia konna Budionnego była bardzo ru-
chliwa i usiłowała nas okrążyć. W rejonie Boro-
dzienka usiłowaliśmy zatrzymać natarcie bolsze-
wików. Bezskutecznie. W tej walce zostałem ran-
ny w nogę. Dzięki pomocy kolegów uratowano 
mnie i odesłano do szpitala w Żyrardowie. Taka 
była moja prawda o pierwszym dniu zwycięst-
wa w Kijowie. Za udział w walkach w operacji 
kijowskiej zostałem odznaczony Krzyżem Wale-
cznych.  

Drugi dzień zwycięstwa, który obchodzę, 
to tzw. „Cud nad Wisłą”, 15 sierpnia 1920 roku. 
W walkach o Warszawę nie mogłem już brać 
udziału, ponieważ byłem ranny, ale moi koledzy 
dzielnie tam walczyli. Walczył tam też ten twój 
polsko-ruski generał Bordziłowski. Jako Polak do-
stał się do polskiej niewoli. Czy to nie dziwne? 

— Panie sierżancie, gen. broni Jerzego Bor-
dziłowskiego znam dość dobrze. Czytałem jego 
wspomnienia pt. „Żołnierska droga”. Pół życia 
oddał Armii Czerwonej i pół Ludowemu Wojsku 
Polskiemu, w którym był szefem Wojsk Inżynie-
ryjnych MON i szefem Sztabu Generalnego.  
W 1920 roku pod Radzyminem dostał się do 
niewoli, bo walczył po innej stronie barykady, 
nie jako żołnierz polski, a jako czerwonoarmie-
jec. To można mu jeszcze wybaczyć, ale było 
dla mnie kompletnym zaskoczeniem, gdy zoba-
czyłem go, już w PRL-u, na uroczystościach ja-
ko rezerwistę, ale w mundurze generalskim Ar-
mii Radzieckiej. 

— A powiedz mi, czy ten twój marszałek to 
jeszcze żyje? 
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— A którego to pan sierżant ma na myśli? 
Tego z podwyższoną brwią? Marszałka dwóch 
narodów, Rokossowskiego? 

— Nie! Nie o tego mi chodzi!  
— To może o tego, co był architektem i zaj-

mował się harcerstwem? 
— Też nie! Chodzi mi o tego, co był zaraz 

po wojnie i chodził z buławą marszałkowską. 
— A, teraz to już wiem! Ten jeszcze żyje, 

choć ma blisko 100 lat. Nazywa się Michał Ro-
la-Żymierski. 

— Pytam o niego, bo ja go dobrze pamiętam 
z czasów I wojny światowej! Nie chciał walczyć 
z bolszewikami. Mówiono o nim, że to komuni-
sta. Ale to jest moja opinia i moja prawda, twoja 
może być inna. Ja cenię tylko jednego: Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. On 
był wzorem cnót i męstwa żołnierza. Był patrio-
tą i dbał o dobro Polski, a nie o prywatne intere-
sy. Dlatego w 1936 roku pojechałem z żoną Mo-
niką sypać ziemię na kopiec ku jego pamięci. 
Mam z tej budowy nawet zdjęcia… 

— Nie wiem, czy pan sierżant słyszał, ale ko-
piec Józefa Piłsudskiego pod Krakowem ulega 
erozji i dewastacji. Nic dziwnego, przecież minę-
ło już ponad pół wieku. Jednak podchorążowie 
z Wrocławia, z Wyższej Szkoły Oficerskiej, pod-
jęli się patriotycznego czynu i uratowali kopiec. 
A wracając do Dnia Zwycięstwa, musi pan sier-
żant jednak przyznać, że 9 maja 1945 roku Pol-
ska i wielu Polaków coś zawdzięcza… 

— To prawda, ale to nie mój dzień zwycię-
stwa, mnie nie o taką Polskę chodziło. Nie wstą-
piłem ani do AK (Armii Krajowej), ani do AL (Ar-
mii Ludowej), ani do BCh (Batalionów Chłops-
kich), nie zaciągnąłem się też do odrodzonego 
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Ludowego Wojska Polskiego. Jednak dzięki wy-
zwoleniu spod okupacji hitlerowskiej mogłem 
wraz z żoną, córką Janiną i synem Jerzym wró-
cić z wysiedlenia, z Gołąbek k/Łukowa (GG), do 
domu w Krzyworzece k/Wielunia. Chociaż była 
to tylko chwilowa radość i zadowolenie, bowiem 
w 1951 roku straciłem syna, dobrze zapowiada-
jącego się naukowca. To był bardzo bolesny cios. 
Ta tragedia odebrała mi radość życia. Wciąż tru-
dno mi jest mówić o niej bez łez… 

 

. . . 
 
Wątek rozmowy przerywają wnukowie kom-

batanta, Marek i Grzegorz Swiderscy: 
— Dziadku, czy to prawda, że dziadek za-

raz po wojnie, podobnie jak Piłsudski, był też 
jakimś komendantem? 

— Byłem. Tylko nie „jakimś”, a gminnym ko-
mendantem hufca Przysposobienia Rolniczo-Woj-
skowego (PRW) w Mokrsku, nad którym patronat 
sprawował Zarząd Powiatowy ZMW RP „Wici” 
w Wieluniu. Gdy w 1948 roku powołano do ży-
cia Powszechną Organizację „Służba Polsce” 
(SP), też byłem jej komendantem. Chciano mnie 
także zrobić gminnym komendantem ORMO, ale 
do tej organizacji zapisać się nie chciałem… 

 

. . . 
 
Mój rozmówca nie doczekał przemian ustro-

jowych w Polsce. Zmarł w 1986 roku. Nie zdążył 
wstąpić do nowego, odrodzonego związku kom-
batantów RP. Nie zdążył uczestniczyć w spotka-
niu piłsudczyków w Belwederze u prezydenta, 
gdzie byłych żołnierzy honorowano wysokimi 
odznaczeniami.  



— 98 — 

Kiedy przewidywał już kres swojego życia, 
poprosił mnie, bym powiedział kilka słów nad 
jego mogiłą. Ze smutkiem, ale i dumą spełniłem 
jego życzenie. Mimo że nie było tam w zwycza-
ju, aby na pogrzebie po księdzu ktoś jeszcze prze-
mawiał, zebrani z wielkim zainteresowaniem słu-
chali tego, co mówiłem o zmarłym. Byli nawet 
zdziwieni, nie wiedzieli bowiem, kim był sier-
żant Klemens Moczulewski.  

To była moja i jego ostatnia prawda. 
 

Wrocław, 1984 r. 
 

 
 

 



 

 
 

Klemens Moczulewski 
(1899-1986) 
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Spotkanie z wdowami 
godne naśladowania 

 
 
 
Zaproszono 54 — przybyły 33 wdowy po by-

łych żołnierzach zawodowych Wojska Polskie-
go, odbywających służbę w byłej Wyższej Szko-
le Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Ja-
kuba Jasińskiego, w byłym Studium Wojskowym 
Politechniki Wrocławskiej oraz w Wojskowym 
Instytucie Techniki Inżynieryjnej (WITI).  

W większości były to starsze, dostojne panie, 
eleganckie, z łagodnymi rysami twarzy, delikat-
nym makijażem i starannie ułożonymi fryzurami. 
Jeszcze kilka lat temu wraz z mężami widywa-
łem je w szkole na różnego rodzaju spotkaniach 
towarzyskich, np. z okazji Dnia Wojska Polskie-
go czy Święta Sapera. Dziś przybyły same. Naz-
wiska i imiona ich mężów, stanowiska i stopnie 
odnotowane zostały w „Księdze Nieobecnych”, 
a życiorysy i dokonania ciągle żyją we wspom-
nieniach i dokumentach zdobiących sale tradyc-
ji Wydziału Wojsk Inżynieryjnych WSO im. Ta-
deusza Kościuszki i WITI. 

Jeszcze nie tak dawno ich mężowie sprawo-
wali różne funkcje dydaktyczno-dowódcze i na-
ukowo-badawcze. Wielu zmagało się z „zardze-
wiałą śmiercią”, brało udział w wykonywaniu prac 
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na rzecz gospodarki narodowej, uczestniczyło 
w zwalczaniu klęsk żywiołowych, np. powodzi. 
Dziś wszystko zostało w archiwum pamięci, a ży-
cie wdów po nich dalej się toczy — często pod 
górkę i w niedostatku. Prawdziwe są słowa pio-
senki, że „nic nie może przecież wiecznie trwać”, 
myślę jednak, że to wyjątkowe spotkanie długo 
trwać będzie w sercach i pamięci. 

 

. . . 
 
Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Za-

rządu Koła nr 2 Związku Byłych Żołnierzy Za-
wodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskie-
go (któremu prezesuje pułkownik w stanie spo-
czynku Józef Drozd) oraz Koła nr 21 Stowarzy-
szenia „Rodzina Wojskowa” (któremu przewod-
niczy pani Lidia Florek). Spotkanie z wdowami 
zaszczycili swoją obecnością: Komendant Wy-
działu Inżynierii Wojskowej płk Zenon Zamiar, 
zastępca Komendanta WITI płk Stanisław Klim-
czak, a także przewodnicząca Zarządu Okręgu 
Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” pani Gra-
żyna Pietrzak. 

Nie zabrakło również wielu kolegów i przy-
jaciół zmarłych żołnierzy. W tej liczbie na wyróż-
nienie zasługują: pułkownik w stanie spoczynku 
J. Marczak z byłej WSOWI i pułkownik w stanie 
spoczynku E. Hajdas z WITI. To dzięki ich pracy 
organizacyjnej to szczególne i prawdopodobnie 
pierwsze w Śląskim Okręgu Wojskowym spotka-
nie mogło się odbyć. 

Problemy socjalno-bytowe emerytów i renci-
stów wojskowych oraz ich rodzin omówili spec-
jalnie zaproszeni na to spotkanie goście: członek 
Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy 



— 102 — 

Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Pols-
kiego pułkownik w stanie spoczynku Stanisław 
Osiński oraz zastępca prezesa zarządu wojewó-
dztwa dolnośląskiego tego związku gen. bryga-
dy w stanie spoczynku Zdzisław Barszczewski.  

Sytuacja materialna emerytów i rencistów 
mundurowych jest bardzo trudna. Wszystkie „nie-
słuszne przywileje”, wynikające z uciążliwości  
i specyfiki wojskowej służby (służby, a nie pracy), 
zostały im odebrane. Obecnie w środowiskach 
nieżyczliwych wobec munduru funkcjonują tylko 
mity. Wielu byłych mundurowych emerytów oraz 
rencistów żyje, a raczej wegetuje, w ubóstwie. 
Ma to miejsce zwłaszcza w zielonych garnizo-
nach, w grupie podoficerów i chorążych. To upo-
karzające ubóstwo wynika głównie z pobudek 
ideologicznych i transformacji ustrojowej, w wy-
niku której funkcja państwa opiekuńczego zastę-
powana jest funkcją pomocniczości. Naczelną de-
wizą stało się hasło: „Niech każdy ratuje się jak 
może”. W tej sytuacji zarówno związek, jak i sto-
warzyszenie, starają się w miarę swoich możliwo-
ści prawno-finansowych łagodzić trudną sytuację 
materialną rodzin, wdów i osób osamotnionych.  

 

. . . 
 
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmos-

ferze, przy kawie i herbacie. Oprócz słów wdzię-
czności były kwiaty i serdeczne uściski. Miłą nie-
spodziankę sprawił paniom płk Jerzy Marczak, 
który wyrecytował zabawny wiersz naszej noblis-
tki Wisławy Szymborskiej pt. „Jak ja się czuję”. Po 
jego wysłuchaniu panie poczuły się chyba wyjąt-
kowo dobrze jak na swoje lata, o czym świadczy-
ły rzęsiste brawa i radośnie uśmiechnięte twarze.  
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Spotkanie z wdowami  
po byłych żołnierzach zawodowych 

w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych 
we Wrocławiu (2006). 

 
 
Niespodziankę wdowom sprawił również ko-

mendant WITI pan płk Janusz Zdziarski, zapra-
szając je do zwiedzenia miejsca, gdzie pracowali 
ich mężowie. Panie — które znały tzw. poligon 
doświadczalny z 1952 roku czy Ośrodek Badaw-
czy Sprzętu Inżynieryjnego z roku 1956 — zos-
tały oczarowane estetyką wnętrza i unikalnym wy-
posażeniem pomieszczeń. To jest już inny świat, 
to są już standardy Europy i NATO. WITI ma się 
czym szczycić. Jego pracownicy zgłosili 79 pa-
tentów i 32 wzory użytkowe. Cztery laboratoria 
badawcze posiadają akredytację Polskiego Cen-
trum Badań i Certyfikacji.  

Ale dla pań najważniejsza była sala tradyc-
ji, gdzie na planszach szukały zdjęć i notek o swo-
ich mężach. U niejednej widziałem łzy w oczach 
i głębokie wzruszenie. Nic dziwnego, to była po-
dróż przez życie, tyle że odwrotna — ku przesz-
łości. Na planszach, jak na kolejnych stacjach, 
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rozpędzony pociąg nagle się zatrzymywał. Zwie-
dzające salę tradycji osoby nie wstydziły się łez, 
bo tylko kamień się nie wzrusza. Na pamiątkę 
każda wdowa otrzymała od komendanta WITI 
przepiękną, wykonaną z trwałego materiału pla-
kietkę z dedykacją. Jedna z pań zwierzyła mi się, 
że zaniesie tę plakietkę mężowi na grób. Odra-
dziłem jej to. Lepiej niech zostawi ją na pamiąt-
kę wnukom. 

 

. . . 
 
Dobrze by było, aby i inne jednostki wojs-

kowe, a także zakłady pracy oraz instytucje cy-
wilne i wojskowe zapraszały do siebie co jakiś 
czas wdowy po byłych pracownikach. Naprawdę 
warto to czynić. My jesteśmy jeszcze w drodze, 
ale przyjdzie czas, że też znajdziemy się po tam-
tej stronie i telefon zamilknie. A przecież on tak 
niewiele kosztuje, a tak dużo znaczy w życiu osa-
motnionego człowieka.  

Składam serdeczne podziękowanie organi-
zatorom spotkania z wdowami po żołnierzach, 
a czynię to w imieniu moich świętej pamięci 
kolegów i przyjaciół. 

 
Wrocław, 19 marca 2006 r. 

 



 



 

 
 

płk w st. sp. mgr inż.   
REMIGUSZ WIRA 

ur. 2 października 1929 r. 
  
 
Absolwent Oficerskiej Szkoły Inżynieryjnej we Wrocła-

wiu (1948-1950) i Wojskowej Akademii Technicznej w War-
szawie (1953-1958). Przez rok pracował w 63. batalionie mos-
towym w Płocku. Uczestniczył w budowie mostów na Warcie 
w Poznaniu i na Odrze w Szczecinie. Jako dobrze zapowiada-
jący się inżynier wykładowca został w 1959 roku przeniesio-
ny do Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych (OSWI) we 
Wrocławiu.  



 

Tu pracował kolejno jako: wykładowca mechaniki bu-
dowli i wytrzymałości materiałów, starszy wykładowca przed-
miotów ogólnotechnicznych, kierownik zespołu badań meto-
dyki nauczania, a następnie zastępca kierownika cyklu ogólno-
technicznego. 

W czerwcu 1984 roku, po 36 latach nienagannej służby 
wojskowej, został przeniesiony do rezerwy. Za swoją długo-
letnią służbę wojskową i ofiarną pracę społeczną był wielo-
krotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowy-
mi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1982). Posiada ponadto: „Złotego Gryfa Pomorskiego” (nada-
nego mu przez władze Szczecina) i „Medal za Zasługi dla Mia-
sta Wrocławia”. 

 
 

 



 

Jeszcze będąc żołnierzem zawodowym, aktywnie udzie-
lał się w pracy społecznej w miejscu swego zamieszkania. 
W latach 1968-1975 był trzykrotnie wybierany na przewod-
niczącego Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej 
nr 102 i w Zespole Szkół Energetycznych we Wrocławiu. 
Od 9 grudnia 1973 roku czterokrotnie wybierano go na rad-
nego Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław Psie Pole. Od 
grudnia 1980 roku do 30 kwietnia 1990 roku pełnił z wybo-
ru funkcję przewodniczącego DRN Wrocław Psie Pole. Jako 
kandydat na radnego dwukrotnie korzystał z rekomendacji 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodo-
wych. W czasie swojej działalności zaskarbił sobie wiele sym-
patii i uznania w środowisku cywilnym Wrocławia. Członkiem 
ZBŻZ jest od 1984 roku. 

 
 
 
 

 

 
rys. Czesław Rodziewicz 
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