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„Śląski Kurier Wnet”, nr 59 z maja 2019 r., str. 10 

 

1) W artykule wstępnym Jadwigi Chmielowskiej do śląskiej części kwietniowego „Kuriera 
Wnet” (zob.: <https://wnet.fm/kurier/czy-naprawde-europoslowie-zidiocieli-w-tej-brukseli-jadwiga-chmielowska-
slaski-kurier-wnet-nr-58-2019/>) jest informacja o „haśle długiego marszu przez instytucje” jako 
wyrażonym przez Rudiego Dutschkego w 1967 r. Nazwisko Dutschke z tamtych lat 
przypominam sobie, hasła nie, ale wiem skądinąd (od kilkunastu lat, ale o tym napisał także 
Zbigniew Berent, zob.:      <https://wnet.fm/kurier/doktryna-hegemonii-kulturowej-gramsciego-geneza-teoria-i-
praktyka-zbigniew-berent-kurier-wnet-nr-58-2019/>  na  str.  10  w ogólnopolskiej części  tego samego   
 
 

 
Antonio Gramsci  

zob.: <https://mronline.org/wp-content/uploads/2018/05/Antonio-Gramsci.jpg> 
 
 

58. numeru  „Kuriera Wnet”),  że to hasło sformułował już Antonio Gramsci  – być może 
Dutschke chciał w 1967 r. przypomnieć Gramsciego z okazji 30. rocznicy jego śmierci. 
 
 



2) Trochę o znanym mi osobiście (40 lat temu) gdańskim pisarzu, a to w związku z 
artykułem (zob.: <https://wnet.fm/kurier/oryginalna-i-kontrowersyjna-ocena-waznego-epizodu-historii-polski-wszyscy-
uczestnicy-wydarzen-byli-patriotami/>,  str. 20)  Krzysztofa Kornowicza  „Targowica  –  szubienica?”:  
 

Stanisław Załuski był konfidentem SB, o czym Aleksander Hall, przywódca Ruchu Młodej 
Polski, dowiedział się od oficera SB kpt. Adama Hodysza już w kwietniu 1980 r. (źródło: 
<http://blogmedia24.pl/node/72046>). Załuski brał udział w IV Spotkaniu Ruchu Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela 18-19 listopada 1978, na którym rozpoczął się podział ROPCziO, 
który to podział po kilku miesiącach przyczynił się do utworzenia RMP.  
 

Jest  znany   donos   Stanisława  Załuskiego  z  16  sierpnia  1980   r.   o  Annie  Walentynowicz  
 

 
Anna Walentynowicz  

zob.: <https://wzz.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/121/121-4906.jpg> 
 

sprzeciwiającej się zakończeniu strajku w Stoczni Gdańskiej przez Lecha Wałęsę (źródło: 
<https://wpolityce.pl/polityka/138073-slawomir-cenckiewicz-dzieki-bohaterskim-kobietom-z-wzz-wybrzeza-
narodzil-sie-strajk-solidarnosciowy-i-powstala-solidarnosc>).  
 

Jest znany inny donos Stanisława Załuskiego z 30 maja 1981 r. o poglądzie Lecha Bądkowskiego 
 

 
Lech Bądkowski  

zob.: <https://dzieje.pl/sites/default/files/styles/open_article_750x0_/public/201402/ttytt.jpg> 
 

na Lecha Wałęsę, że jest „kupionym przez władze” i że po zlikwidowaniu „Solidarności” 
Wałęsa zostanie „przewodniczącym Frontu Jedności Narodu lub podobnej organizacji” 
(źródło: str. 119-120 w: Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk, „SB a Lech Wałęsa. 
Przyczynek do biografii”, Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008).  



 
Donosicielstwo Załuskiego trwało być może nawet 9 lat: "Zarejestrowany w 1979 r. przez 
Wydział III KW MO w Gdańsku jako TW ps. „Antoni”, zdjęty z ewidencji w 1988 r. z powodu 
niechęci do współpracy." (źródło: przypis 39 ze str. 386 w artykule: Dominik Sokołowski, 
"Lech Bądkowski w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa PRL", "Przegląd Archiwalny 
IPN", 7/2014, 377-433; materiał dostępny również w internecie pod adresem sieciowym: 
<http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej/Przeglad_Archiw
alny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-
s377-433/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-s377-433.pdf>).  
 

Załuski nie tylko potajemnie, ale również jawnie wspierał reżym w tamtych czasach. Był 
członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (źródło: str. 406 w cytowanym powyżej 
artykule Sokołowskiego), potem wystąpił z niej i został uczestnikiem Ruchu Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela. Później został autorem przynajmniej dwóch publikacyj, które 
wspierały propagandę stanu wojennego: „List do dziewczyny, która się ukrywa”, „Głos 
Wybrzeża. Dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”, nr 31(10171)  z  12-14 II 1982 r.,  str.  
 

 
 

   
tytułowe winietki trzech spośród artykułów Stanisława Załuskiego 

 

3, oraz „»Jutro trzynasty« (wspomnienia opozycjonisty)” – 11 odcinków, zamieszczonych w 
„Dzienniku Bałtyckim” z okresu od 29 VII począwszy do 12 VIII 1982 r. włącznie.  
 
 

 
Stanisław Załuski  

zob.: <https://pg.edu.pl/documents/10607/4567904/8f5ec1999f1f08b2498e16502922dfa0_l.jpg> 
 
 

Jak się okazało, „W roku 2010 prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.” (zob. w internecie pod adresem sieciowym:  
<http://lubimyczytac.pl/autor/47802/stanislaw-zaluski>). I słusznie, panie Bronku: o zasłógach dla 
Polski Lódowej ruwnierz nie nalerzy zapominadź! 



 

3) Bardzo mnie ucieszył artykuł Piotra Sutowicza o księdzu Bolesławie Domańskim (chociaż 
nigdy nie byłem w Złotowie ani w jego okolicach).  Teść prof. Marka Czachora z Politechniki 
Gdańskiej  ś. p.  Stanisław Kowalski  (1938  –  1987;  również długoletni pracownik naukowy  

 

 
Stanisław Kowalski  

zob.: <https://wzzw.files.wordpress.com/2009/05/kowalski-stanislaw.jpg> 
 
 

PG, którego pamiętam z moich studiów na Uniwersytecie Gdańskim, dokąd też przychodził 
na pewne seminarium) pochodził z tych stron, gdzie działał ks. Bolesław Domański; zapewne 
znał tego księdza ojciec Stanisława Kowalskiego, który „był nauczycielem polskim przed 
wojną w maleńkiej wsi Międzybłocie w pobliżu maleńkiego miasteczka Złotów” (zob.: 
„Stanisław Kowalski przed sądem”,  „Solidarność Walcząca.  Oddział  Trójmiasto”,  nr  4  z  lipca 
 

 
 

1985 r., str. 3; <http://www.sw-trojmiasto.pl/PrasaSWT/SW_OT_nr4_3.jpg>), a w latach 30. wieku XX 
był prześladowany przez nazistowskie władze niemieckie za obronę polskości Ziemi 
Złotowskiej. Staszek Kowalski w pierwszym dniu procesu (27 VI 1985 r.) mówił też o 
Domańskim, ale nie o tym księdzu, lecz o byłym pracowniku Politechniki Gdańskiej, bodajże 
chemiku,  Antonim Domańskim,  który przeszedł był do pracy w SB  i  odegrał rolę w procesie  
 

 
 

przeciw Kowalskiemu (tamże, str. 2; <http://www.sw-trojmiasto.pl/PrasaSWT/SW_OT_nr4_2.jpg>). 
 
 
  
 

Wszystkie ilustracje tu widoczne pochodzą nie od Redakcji „Kuriera Wnet”.  
 
 
 
 
 



 
Przy okazji – kolejna (1989 r.), ostrożna zmiana frontu w wykonaniu Załuskiego:  

 

 
zob.: <http://www.sw-trojmiasto.pl/Prasainna/PU89_2_10.jpg> 

 



 
 
 

 
zob.: <http://www.sw-trojmiasto.pl/Prasainna/PU89_2_11.jpg> 

 
 



 
 

 
zob.: <http://www.sw-trojmiasto.pl/Prasainna/PU89_2_12.jpg> 

 



 

 
zob.: <http://www.sw-trojmiasto.pl/Prasainna/PU89_2_13.jpg> 

 
 

źródło: "Poza Układem, Miesięcznik społeczno-polityczny", nr 2 z lutego 1989 r. 
 


