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Zygmunt Majdzik z żoną Stefanią z domu Łoboda,
zdjęcie ślubne. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika

Anna Zechenter
IPN Kraków

Skawińscy zagończycy

Majdzikowie i ich wojny z komuną
Suka milicyjna zatrzymała się, a światło reflektorów wydobyło z ciemności mur cmentarny. Esbecy kazali wysiąść dwóm mężczyznom. Pierwszy, około sześćdziesiątki, i drugi,
młody, wyszli na mróz. Byli boso, mieli na sobie tylko kalesony. Starszy przeżegnał się
szerokim znakiem krzyża i obaj runęli na kolana w śnieg. „Rysiek, módl się! Ojczyzna
nas wzywa! Jak będziesz umierał?” – odezwał się ojciec. „Godnie, ale spróbuję uciec”.
Wstali i na oczach zdumionego strażnika ruszyli pod mur. „Panowie, co wy? Nie tam,
na komendę” – zawrócił ich nieprzywykły do grottgerowskich scen esbek.
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T

a anegdotka krążyła po Mało

w Katyniu, na zsyłkach, w kacetach i na

wie, tuż po 13 grudnia 1981 r.

niem dzień za dniem i wykrzyczeliby,

polsce, a zwłaszcza po Krako

I każdy, kto znał rodzinę Majdzików,
dawał wiarę barwnej historii. Przecież

Mieczysław, stary więzień polityczny

z dwunastoletnim wyrokiem, syn ka

tyńczyka, i jego znany z hardości syn
Ryszard nie zachowaliby się inaczej.
Dzieje PRL ujęte w po

że w tym zaduchu dłużej żyć się nie da,
gdyby mieli kontakty choćby z Wolną
Europą. Ale i wtedy wielu z nich nie

potrafiłoby z takiej szansy skorzystać,
bo nie parali się publicystyką, ale szli

rano do fabryki albo biblioteki, szpitala,
biura albo warsztatu. Jednak na

pularną narrację „polskich

każdym kroku sprzeciwiali

miesięcy” malują fałszywy

się władzy, toczyli z nią

obraz czasu. Historia nie

swoje wojny, czasem pory

przebiegała od kryzysu

wali się z motyką na słoń

do kryzysu, a opozycja

ce – jak mówili o nich ci

nie powstała, jak chcieliby

umiarkowani albo tacy, co

niektórzy, dopiero w 1976 r.

to „nie mieszali się do polity

W każdym okresie tych czterech

ki”. Wśród tych niezmordowanych

dekad tworzyły się środowiska wrogie

zagończyków jest miejsce dla rodziny

tywne. Sprzeciw wobec systemu nie był

pokoleniach swój polski los. Kiedy się

komunizmowi – bardziej lub mniej ak
też zarezerwowany dla salonów, pra

cowni pisarskich czy kawiarni. W ca
łej Polsce, w miastach, miasteczkach

i wsiach żyli ludzie, których uwierała

rzeczywistość, których bliscy poginęli
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gestapo, którzy przełykali z obrzydze

Majdzików, przeżywającej w kolejnych
do czegoś brali, nie ważyli szans na po
wodzenie. Peerelu, rozpościerającego

się za progiem domu, nie uznawali za
swój kraj. W świecie ich pojęć nie było

miejsca na kompromis; przywiązani
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milicja chce ich zabierać, to niech zabie

munistyczną rzeczywistość, chociaż te

wać nie będą. W końcu funkcjonariusze

wznoszonymi wokół nich przez ko
wciąż boleśnie przypominały o sobie.
Byli legendą i w rodzinnej Skawinie,

i w Krakowie. Taki strajk w 1966 r., kie
dy nikomu nie śniło się jeszcze o wol
nych związkach zawodowych – trzeba

było, to ojciec Mieczysław go zorgani
zował i związki założył… Jak głodówka

w więzieniu, to do skutku – obojętne,
czy miała się skończyć dla jego syna
Ryszarda zwycięstwem, czy śmiercią.

Tamtej grudniowej nocy 1981 r.,

gdy oddział milicyjny zjawił się w ich

mieszkaniu na starym skawińskim
osiedlu, uparli się, że nie pójdą. Że jak

ra, ale decyzji o internowaniu podpisy

wynieśli ojca z synem do suki. Powieźli
obu z innymi internowanymi do Wiś

nicza, ale tam kazali im zostać w aucie,
podczas gdy pozostałych zaprowadzili
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do prawdy, gardzili ograniczeniami

do więzienia. Ich zabrali pod miejscową

komendę. Przez kilka godzin trzymali

obu w zimnej budzie, a potem szamotali
się z nimi w budynku, bezskutecznie
próbując wziąć od nich odciski palców.
Dali wreszcie za wygraną i wrzucili

Majdzików z powrotem do suki. Dopie

ro wtedy obaj dołączyli do uwięzionych
kolegów. Bo SB miała z nimi swoje ra
chunki do wyrównania.

Zygmunt Majdzik, funkcjonariusz Policji Państwowej, na Rynku w Skawinie; w wolnym czasie sprzedawał robione
przez siebie lody, by utrzymać siedmioro dzieci; okres międzywojenny. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika
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Między Ostaszkowem
a Wronkami
Mieczysław liczył dziesięć lat, kiedy

na wojnę poszedł jego ojciec Zygmunt,
urodzony w Łodzi w 1889 r., żołnierz
5. Pułku Legionów, ułan i uczestnik

wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920,

a potem posterunkowy Policji Państwo
wej w Skawinie, dokąd ściągnął go fron
towy dowódca płk Andrzej Hałaciński,

autor pierwszych strof pieśni My, Pierwsza Brygada. Ponieważ miał dużą matu
rę, przeniósł się na urzędnicze stanowi

sko w krakowskim magistracie, gdzie
pracował aż do mobilizacji w 1939 r.

Jako dowódca plutonu rezerwy policji

Zygmunt Majdzik, zamordowany w Kalininie (Twerze)
przez NKWD wiosną 1940 r.; fotografia z czasów
służby w 5. Pułku Piechoty Legionów.
Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika

Ściana pomnika w Miednoje z nazwiskami pomordowanych. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika
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Fragment sentencji wyroku wydanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie
na Mieczysława Majdzika 13 stycznia 1951 r. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika

ruszył na wschód i przepadł. Jedyna wia

natorstwa przez granicę do Auschwitz

Na otkrytce datowanej 3 stycznia pisał do

zwożono Polaków. Na miejscu zawsze

domość od niego dotarła zimą 1940 r.
żony Stefanii z obozu dla polskich jeń
ców w Ostaszkowie, żeby zawsze o nim

pamiętała. „To nasza relikwia” – mówi

jego wnuk Ryszard. Może byłoby takich
relikwii więcej, bo tradycja rodzinna za

chowała mglistą pamięć o powstańcach
styczniowych – przodkach ze strony

obojga rodziców Zygmunta – jednak
bez szczegółów, bez nazwisk, bez miejsc.

Zygmunt Majdzik zginął roz

strzelany w Kalininie (dzisiejszy Twer)
wiosną 1940 r. – te szczegóły wdowa

po nim, Stefania, zdążyła poznać przed
swoją śmiercią w 1991 r.

W 1939 r. została sama z siódem

ką dzieci; przez jej dom przewinęło

w Rzeszy, gdzie od połowy 1940 r.
ktoś kręcił się przy drutach i czekał.
W 1942 r. Niemcy wywieźli dwunasto

latka na roboty, gdy zgłosił się pod nie
obecność siostry, by ją ratować. Uwol
niony przez Amerykanów w 1945 r.,

zaciągnął się do amerykańskich kom

panii wartowniczych, ale ostatecznie
w listopadzie tego samego roku wrócił
do kraju. Od razu przyłączył się do wy
rosłej z harcerstwa organizacji konspi

racyjnej, Świętokrzyskiego Batalionu
Zająca WiN. Jego syn Ryszard podaje,
że Mieczysław utrzymywał kontakty
z Józefem Kurasiem „Ogniem”, między
innymi dostarczał mu broń.

Po wpadce 12 listopada 1949 r.

się również kilkoro małych Żydów.

z całym arsenałem ukrytym w pod

– z siostrą Mieczysławą zaczęli pieszo

twie, w którym nikogo nie wydał, został

Chłopak miejsca w domu nie zagrzał

nosić jedzenie z Generalnego Guber

ziemnym bunkrze i po ciężkim śledz
wyrokiem Wojskowego Sądu Rejono
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wego z 13 stycznia 1951 r. skazany na

wysuszony chleb i namawiał innych, by

spędził w Centralnym Więzieniu we

choć w paczkach przychodziła szynka

jedenaście lat więzienia. Pierwszy rok
Wronkach, gdzie jego głodówkę pro
testacyjną, prowadzoną na przełomie

go naśladowali, jadł czosnek i cebulę,
konserwowa z kurii krakowskiej.

Wyroku z 1951 r. nie musiał od

1949 i 1950 r., przerwano przymuso

siedzieć, bo nadszedł rok 1956. Mimo

odsiedział w Strzelcach Opolskich.

a i Majdzik nie odpuszczał. Jeszcze

wym dokarmianiem. Resztę wyroku
Z tamtych lat wyniósł nawyki, które po

latach wprawią w życzliwe rozbawienie

kolegów z młodszego pokolenia interno

wanych w 1981 r. w Wiśniczu i Załężu:

starannie wysypywał resztki tytoniu
z wypalonych papierosów i zbierał je do
woreczka, przechowywał w sienniku

liberalizacji UB nie dało mu spokoju,

w tym samym 1956 r. na cmentarzu
Rakowickim w Krakowie ułożył ze

świec napis „Katyń”. Inwigilowano go,
mobilizując liczną agenturę. Akta ope

racyjne, prowadzone od lipca 1956 r.,
pęczniały aż do stycznia 1990 r., kiedy
je, jak podają źródła SB, zniszczono.

Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej Oleandry–Kielce; Mieczysław Majdzik czwarty od lewej w pierwszym rzędzie,
sierpień 1981 r. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika
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Mieczysław nie ułatwiał organom

życia. Znali go wszyscy milicjanci ze
Skawiny, gdzie nikt nie pozostawał
anonimowy.

Okna Majdzików, wściekłość
milicji
Od lat sześćdziesiątych XX w. okna
parterowego mieszkania Majdzików,

gdzie Mieczysław mieszkał z żoną Ja
niną, zatrudnioną w Hucie Skawina,

krzyczały ogromnymi afiszami. A że
wychodziły na ruchliwą ulicę, którą

codziennie ludzie szli do pracy i dzieci
biegły do szkoły, siła rażenia była duża.

Przed rocznicami przyjęcia Konsty

tucji 3 maja, podpisania paktu Ribben
trop–Mołotow (dla pełnej jasności Maj

Mieczysław Majdzik na Marszu Szlakiem I Kompanii
Kadrowej, 1986 r. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika

dzik pisał: „pakt Hitler‒Stalin”) i Zbrodni

Katyńskiej, odrodzenia państwa 11 li

„Okna Majdzików” słynęły w oko

stopada, wkroczenia Sowietów 17 wrze

licy, a władza była bezradna. Bezpieka

25 września Mieczysław przypominał

lony – i był taki, w tym samym stopniu,

śnia i aresztowania Prymasa Tysiąclecia

przechodniom zakazaną historię. Malo

wał orła w koronie, kontur granic PRL
otoczony drutem kolczastym, w nim za
mknięty wizerunek Matki Boskiej Czę

stochowskiej, a z okazji Katynia – Matki
Boskiej Katyńskiej. Z czasem rocznic

przybywało, więc w domu panował pół
mrok, bo dzienne światło wpadało do

wnętrza tylko wówczas, gdy Mieczysław
zmieniał „wystawę”.

rozpowiadała, że Mieczysław jest sza
w jakim musiał być każdy, kto w sza
rych latach małej stabilizacji domagał

się jawnie prawdy o Katyniu. „Nie

zapomnę wściekłości ubeków wspina

jących się, żeby pozrywać rocznicowe
plakaty – wspomina Ryszard. – Ich
wizyty wyglądały jak bandyckie napa
dy, ale skawińska młodzież odbierała
lekcje historii”. Wśród przechodniów

był i Adam Roliński, późniejszy współ
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Byli legendą i w rodzinnej Skawinie, i w Krakowie. Taki strajk w 1966 r.,
kiedy nikomu nie śniło się jeszcze o wolnych związkach zawodowych –
trzeba było, to ojciec Mieczysław go zorganizował i związki założył…
Jak głodówka w więzieniu, to do skutku – obojętne, czy miała się skończyć
dla jego syna Ryszarda zwycięstwem, czy śmiercią.
założyciel Fundacji Centrum Doku
mentacji Czynu Niepodległościowego

wiedzie: stanął pod spustem zimnej

W każde Zaduszki Mieczysław

lodowaty bicz tak długo, jak obiecał.

w Krakowie.

ustawiał na skawińskim cmentarzu

krzyż katyński, który sam spawał ze

stali u siebie w elektrowni. Rok po
roku krzyż znikał, ale zniczy przyby

wało, bo ludzie przekonywali się, że
nie jest wariatem, tylko człowiekiem

wody w elektrowni i wytrzymywał

Zobaczyli, że ma charakter. Władza

przestraszyła się strajkujących, usunę

ła dyrektorów, tolerowała nawet przez
krótki czas wolne związki zawodowe.
Czternaście lat przed Sierpniem…

Synów chował z miłością, ale twar

upartym. I skutecznym, jak okazało się

do. I uczył historii Polski. W piątej klasie

byli ubowcy rządzili się jak we wła

leciał z lekcji historii z pałą, bo zarzucił

w 1966 r., gdy w jego zakładzie, gdzie

snym folwarku, poniewierając ludźmi,

pękła tama cierpliwości. Czarę goryczy
przelała wówczas decyzja władz PRL,
które nie wpuściły papieża Pawła VI

na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski.
Wystawił w oknie mapę Polski z dru
tem kolczastym i portretem papieża,

wyrzucił publicznie legitymację komu
nistycznych związków zawodowych, do

których wpisywano wszystkich bez py

tania, po czym ogłosił strajk z żądaniem
usunięcia dyrekcji. Dlaczego ludzie za

nim poszli? Bo był zdeterminowany

i w sposób trafiający do robociarskich
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serc przekonał kolegów, że ich nie za

podstawówki Rysiek, rocznik 1958, wy
nauczycielowi kłamstwa na temat wojny
polsko-bolszewickiej. „Wygnaliśmy wte
dy czerwoną hołotę z Polski” – wykrzy
kiwał. Dowiedziawszy się o awanturze,

ojciec wyłożył chłopakowi spokojnie, że
za prawdę trzeba płacić. A po cichu był
z syna bardzo dumny. Ryszard zawsze

powtarza, że „tata” dawał mu poczu
cie bezpieczeństwa, że go wszystkiego
nauczył, choć i oberwać od niego się

zdarzyło. Mieli z bratem kochać Polskę
i okazywać szacunek kobietom oraz star
szym, a matkę zawsze całować w rękę.

Na całe życie ojciec wpoił dzieciom pro
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było im do Ruchu Obrony Praw Czło

wieka i Obywatela, choć utrzymywali
też kontakty z KOR-owcami. Ci jednak

rozczarowali ich niechęcią do idei odzy

skania niepodległości. Znali się z dzia
łaczami krakowskiego Studenckiego
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wanej przez wtyczkę bezpieki. Najbliżej

Komitetu Solidarności, powstałego po
zamordowaniu przez SB w maju 1977 r.
studenta polonistyki UJ Stanisława Py

jasa. W maju 1980 r. Mieczysław wziął

udział w głodówce w Podkowie Leśnej,
wspierając żądanie zwolnienia z aresztu
m.in. Mirosława Chojeckiego.

Milicja pobiła Ryszarda po raz

pierwszy pod koniec lat siedemdzie
Wystrój cmentarza parafialnego w Skawinie przygotowany przez Mieczysława i Ryszarda Majdzików dla uczczenia pamięci Polaków pomordowanych przez komunistów,
1 listopada 1982 r. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika

stą zasadę: o czarnym mówi się, że jest
czarne, a o białym, że białe.

„Przestańcie, bo go zabijecie!”
Pierwszą pracę Ryszard podjął w Przed
siębiorstwie Stalowych Konstrukcji

Elektroenergetycznych „Elbud” w Kra

kowie – i ruszył śladem ojca. Obaj dzia
łali w KPN, choć Mieczysława, współ

założyciela partii, instynkt przestrzegał

przed niektórymi działaczami. Wycofali

się w lipcu 1980 r., po wpadce spowodo

siątych. Chłopak wracał z Krakowa po

proteście związanym z zamordowaniem
Pyjasa i spotkał na ulicy w Skawinie
milicjanta zajadle prześladującego Maj
dzików. Zaczęli się szarpać, z komisa

riatu wybiegło kilku milicjantów, wcią
gnęli go do środka i skopali. Pamięta,
że zanim stracił przytomność, usłyszał

starszego szarżą milicjanta, wołające
go w panice do podwładnych: „Prze

stańcie, bo go zabijecie. A tego stary
Majdzik nie daruje!”. Rano Mieczy
sław przybiegł na komisariat, wyciąg

nął stamtąd syna i od razu zaprowadził
go na pogotowie, żeby przeprowadzić

obdukcję. Miejscowi lekarze bali się,

więc pojechał do znajomego z więzienia
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Cotygodniowa Msza św. za Ojczyznę odprawiana przez ks. Adolfa Chojnackiego, Juszczyn; Ryszard Majdzik trzyma nad głową
transparent z napisem „Skawina Solidarność”; druga połowa lat osiemdziesiątych XX w. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika

Wizyta delegacji władz NSZZ „Solidarność” w Krakowie, spotkanie w Duszpasterstwie Akademickim dominikanów
„Beczka”; Ryszard Majdzik pośrodku zdjęcia za Andrzejem Gwiazdą; za nim po prawej Ewa Goleń-Zając;
październik 1981 r. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika
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Ryszard Majdzik w pracy po zwolnieniu z internowania – w klapie znaczek Solidarności, z którym się nie rozstawał;
Zakład Konstrukcji Stalowych Elbud w Krakowie, ul. Wadowicka 12, grudzień 1982 r. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika

we Wronkach, ten zaś, jako przyczy

przed prowokacjami. W lipcu 1979 r.

„Pobicie przez milicjantów”. Ten do

i Ryszarda zwolniono do domu.

nę urazów, wpisał bez zastanowienia:

kument ojciec wręczył komendantowi

skończyła się sankcja prokuratorska

Mieczysław prowadził działalność

MO w Skawinie z żądaniem wyrzu

konspiracyjną jako współpracownik

No i dopiął swego: funkcjonariusza

żonego w 1979 r. z inicjatywy Adama

cenia milicjanta, który zaczepił Ryśka.
przeniesiono do innego miasta.

Pierwszą poważną szkołę wojo

wania z komunizmem Ryszard przeżył

w wojsku, gdzie za żądanie urlopów na
czas Mszy św. z Janem Pawłem II, za

kłótnie z dowódcami o zbrodnię ka
tyńską oraz pakt Ribbentrop–Mołotow

Instytutu Katyńskiego w Polsce, zało
Macedońskiego. Spotkał tam takich

ludzi, jak Andrzej Kostrzewski, Stani

sław Tor, Leszek Martini i Kazimierz
Godłowski – walczących o całą katyńską

prawdę. „Mietek był najodważniejszy

z nas – wspomina Macedoński. – Zgło
sił się natychmiast, gdy tylko się ujaw

trafił do więzienia w Opolu. Wtedy oj

niliśmy, czyli podaliśmy przez RWE

adwokata, przyjeżdżał, przestrzegał

mi pieczątkę własnej roboty z krzyżem

ciec okazał się nieoceniony: załatwił

moje nazwisko do kontaktu. Przyniósł
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I Piesza Pielgrzymka ze Skawiny do Częstochowy; Mieczysław Majdzik – drugi od lewej z krzyżem; Jacek Skrobotowicz,
działacz SKS w Krakowie – trzeci od lewej, Kazimierz Korabiński, działacz Solidarności ze Skawiny – czwarty
od lewej z krzyżem, Ryszard Kuś, działacz Solidarności z Nowej Huty – pośrodku z kwiatami; pierwszy od prawej
Zbigniew Kruk-Strzeboński (do 1993 r. Zbigniew Hobrzyk); sierpień 1982 r. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy; Ryszard Majdzik, pierwszy od prawej, trzyma razem z Ryszardem Papierzem
ze Skawiny transparent; 1986 r. Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika
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niu, ogłaszam strajk poparcia dla żą

buną parasol z napisem »Katyń«. Dzięki

sób najdłuższy solidarnościowy strajk

szedł tylko raz – żeby otworzyć pod try
niemu rozeszły się po Krakowie, Nowej

Hucie i Skawinie nasze materiały. Nie
brał udziału w spotkaniach ścisłej gru
py, bo wciąż za nim chodzili”. Jeszcze

przed Sierpniem, wiosną 1980 r., na
krakowskim rynku spalił się w proteście

przeciwko kłamstwu katyńskiemu były
właściciel piekarni Walenty Badylak.

dań Wybrzeża”. Rozpoczął w ten spo

z Wybrzeżem w Małopolsce. Pytany
o wymienione pięć pokoleń, wyjaśnia, że

chodzi o przodków, łódzkich rzemieśl
ników, którzy żyli z pracy własnych rąk.
Tę kartkę zabrał ze sobą Mieczysław,
idąc na głodówkę, i powiesił ją w kościele

obok kartki z 21 postulatami gdańskimi.
Kiedy we wrześniu 1980 r. zaczęło

W znieruchomiałym tłumie na miejscu

się budowanie Solidarności, także matka

wokół studzienki, przy której Badylak

bie, w skawińskiej hucie aluminium. Nie

dramatu był Mieczysław – i to on ułożył
skonał, napis „Katyń” z płonących świec.

Gdy latem 1980 r., po zaspokojeniu

przez dyrekcję robotniczych żądań, pro
test w Hucie im. Lenina zaczął wygasać,

ludzie ze środowiska niepodległościo
wego postanowili doprowadzić do tego,

żeby ten wielki zakład metalurgiczny
stanął w akcie solidarnościowego po
parcia dla postulatów gdańskich, a Mie

czysław Majdzik, Adam Macedoński,
Stanisław Tor, Zygmunt Łenyk i Jan

Franczyk skrzyknęli się na głodówkę
w kościele Arka Pana w Nowej Hucie.

Ryszarda organizowała jej strukturę u sie
był to zresztą jej bojowy debiut: w 1970 r.

urządziła w domu punkt poparcia straj
ków na Wybrzeżu. Nachodzili ją wtedy

esbecy, dali jednak za wygraną, bo była
potrzebna w zakładzie. Ale kiedy do Soli

darności zaczęli zgłaszać się partyjni, zre
zygnowała. Nie wierzyła w ich nagłe na
wrócenia i – jak czas pokazał – miała rację.
Ryszard tymczasem został najmłodszym

członkiem Prezydium Zarządu Regionu
„Solidarność” Małopolska, a przed ogło

szeniem stanu wojennego objął funkcję
komisarza strajkowego regionu.

Wszystkie nadzieje i plany związa

„Ja, robotnik w piątym
pokoleniu…”

ne z narodowym przebudzeniem runęły

Ryszard ustawił wtedy na swojej to

wtedy do wiśnickiego więzienia. Mie

karce w Elbudzie kartkę: „Ja, Ryszard
Majdzik, robotnik w piątym pokole

POLSKIE RODZINY

i imieniem ojca. Na pochód 1 maja po

nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r. Trafili

czysław zaczął od głodówki w obronie
chorego Witolda Jana Siei z Solidar
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Demonstracja środowisk niepodległościowych i Solidarności ’80 Małopolska 11 listopada 1992 r. połączona z protestem
przeciwko obaleniu rządu Jana Olszewskiego przez komunistyczną agenturę w czerwcu 1992 r.; Mieczysław Majdzik
drugi od lewej, w czapce; Ryszard Majdzik drugi od prawej, z mikrofonem; Kraków, plac Jana Matejki.
Fot. ze zbiorów Ryszarda Majdzika

ności Rolników Indywidualnych. Sieja

wyszedł i dożył, tak jak Mieczysław,

darność podziemna, poligrafia, kolpor

fił z ojcem do więzienia w Załężu na

Wtedy, przy drukowaniu poznał Beatę,

do 2002 r. Z Wiśnicza Ryszard tra
Rzeszowszczyźnie. W czerwcu 1981
r. zaczęli głodówkę w kilkanaście osób.

Tych najdłużej protestujących, wśród
nich Ryszarda, trzeba było przewieźć

do kliniki w Krakowie. Przerwał pro
test dopiero po 51 dniach, gdy ważył

38 kilogramów i musiał nosić okulary.

Wyglądał jak uczniak. Na wolność wy

dostał się przez mur szpitalnego ogrodu.

taż, pisma zakładowe i „Orzeł Biały”.

a w 1985 r. przyjaciel rodziny, ks. Ta
deusz Isakowicz-Zaleski, udzielił im

ślubu. Wyrzucony z pracy w 1983 r. za
organizację obchodów trzeciej rocznicy

podpisania porozumień sierpniowych,

Ryszard tułał się przez rok, potem praco

wał w różnych zakładach budowlanych.
W 1984 r. znów po niego przyszli, ale

już w lipcu objęła go amnestia. I tak to

Ukrywał się z włosami ufarbowanymi

czyło się życie, między zatrzymaniami

cja, że zapadła decyzja o zwolnieniu go

których reżim złagodniał, szykując się

na rudo, aż dotarła do niego informa
z internowania.
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I znów się zaczęło: Elbud, Soli

a konspiracją, do strajków w 1988 r., po
do transformacji.
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niej Mieczysława w kobierzyńskiej klinice,

dzin. Pamięta natomiast, że ojca pięć razy

mo było, że nikt się o niego nie upomni,

wszystkie lata zatrzymywali go na 48 go
zamykali w szpitalu psychiatrycznym

w Kobierzynie. Po raz pierwszy zawieźli

go tam w 1979 r., gdy syn siedział w wię

ilekroć zanosiło się na niepokoje. Wiado

nie zrobi rwetesu na Zachodzie, nie będzie
zbierał podpisów pod protestami.

W wyborach kontraktowych

zieniu, a do Polski miał przyjechać papież

1989 r. Majdzikowie nie uczestniczyli

grzymką do Kalwarii Zebrzydowskiej,

wódców Solidarności z władzą. Bo oni

Jan Paweł II. Ojciec ruszył wtedy z piel

dźwigając krzyż z dwoma bagnetami, so

– nie podobała im się gra części przy
zawsze byli z tych, co „co mają tak za

wieckim i niemieckim – wszak jego stryja

tak, nie za nie. Bez światłocienia”. ■

oskarżenia syna i napisem „»Niedźwiadek«

Ilustracje ze zbiorów Ryszarda Majdzika wybrał i do publikacji przygotował Paweł
Zechenter.

zamordowali Niemcy – oraz kopią aktu
Okulicki”. Bezpieka „neutralizowała” póź

POLSKIE RODZINY

Ryszard nie zliczy, ile razy przez te
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