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nie zdecydował się na karierę polityczną, choć mu takową proponowano. Uznał, że nowa Polska
potrzebuje nowych ludzi. Stąd też tak żarliwie opowiadał się za dekomunizacją i lustracją.
Uczył niezależności. Mógł irytować, ale jednocześnie zmuszał do myślenia. Głosił tezy,
które dla większości były nie do przyjęcia i wywoływały burzliwe dyskusje czy nawet zmasowane ataki. Ostatnim z nich okazała się zakrojona na szeroką skalę próba przedstawienia
Go jako ksenofoba i, co najbardziej paradoksalne, zwolennika Hitlera. Na posiedzeniu Rady
Naukowej IH UW został odsądzony od czci i wiary, a prawadzone przezeń seminarium
magisterskie nazwano parasolem ochronnym dla nazistów. Ponieważ nie podnosił się już
wówczas z łóżka, nie miał najmniejszych możliwości obrony.
Do samego końca wierzył, że będzie zdrowy, dokończy monumentalną historię polityczną PRL, napisze książkę na rocznicę września 1939 r., uzupełni Historię wojen morskich
i przygotuje drugie, zmienione i uaktualnione wydanie Łańcucha śmierci. Cały czas był
aktywny. Zrezygnował z radia i telewizji, ale wciąż pisał: do „Arcanów” o Mieczysławie Rakowskim czy dla Oﬁcyny Wydawniczej Volumen, oddając kilkudziesięciostronicowy tekst
na cztery dni przed śmiercią. W ostatnim stadium choroby zgodził się na zorganizowanie
w domu egzaminu magisterskiego, choć uczestniczenie w nim przyszło Mu z najwyższym
trudem.
W tym wszystkim przejawiała się Jego siła. W rozmowach telefonicznych i coraz rzadszych spotkaniach z przyjaciółmi podkreślał, że czuje się nieźle, że jest już całkiem dobrze,
że czeka na kolejny etap leczenia w Centrum Onkologii, któremu poddawany był od ponad
dwóch lat. Przebijały z niego optymizm i nadzieja. Stąd Jego odejście stało się tak wielkim
szokiem i faktem, z którym tak trudno się pogodzić. Należy mieć tylko nadzieję, że tak jak
On kontynuował dzieło swojego mistrza Ludwika Bazylowa, tak wychowani przezeń historycy, nauczeni przede wszystkim nonkonformizmu, będą kończyć to, czego sam nie zdołał
już zrobić.
JUSTYNA BŁAŻEJOWSKA

MARIA WSZELACZYŃSKA-SZASZKIEWICZ
(7 września 1912 – 29 marca 2009)
Urodziła się we Lwowie. W młodości odebrała gruntowne wykształcenie, kończąc Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej. Do września 1939 r. pracowała w wielu
placówkach naukowo-badawczych m.in. w Państwowym
Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach bądź Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Podczas okupacji szybko włączyła się w konspirację,
przyjmując pseudonim „Weronika”. Początkowo pełniła
funkcję łączniczki ZWZ-AK w okolicach Julina. W 1943 r.
w związku z podjęciem pracy w Puławach została łączniczką z Dęblinem i Opolem Lubelskim oraz prowadziła wspólną dla AK i BCh skrzynkę kontaktową. W maju 1944 r.
przydzielono Ją do oddziału partyzanckiego dowodzonego
przez Bolesława Mikusa ps. „Żbik” walczącego w okolicach Puław.
W 1946 r. doktoryzowała się w Katedrze Biologii i Genetyki UMCS w Lublinie i została zatrudniona w charakte-
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ANDRZEJ STELMACHOWSKI
(28 stycznia 1925 – 6 kwietnia 2009)
Urodził się w Poznaniu. W okresie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej. Studia
prawnicze odbywał na Uniwersytecie Warszawskim (podziemnym w latach 1943–1944) oraz
na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1945–1947. Po studiach pracował w sądownictwie,
z którego został zwolniony za udział w pielgrzymce prawników do Częstochowy (1957). Był
profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Teologii
Katolickiej; członkiem Prymasowskiej Rady Budowy Kościołów, Komisji Episkopatu „Iustitia et Pax”, Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników; doradcą Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej (VIII 1980); ekspertem w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych przy Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (1980–1981).
W okresie stanu wojennego był doradcą Tymczasowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Później
został przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego
Fundacji Rolniczej, członkiem Kościelnego Komitetu
Rolniczego i prezesem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Uczestniczył w obradach plenarnych okrągłego stołu. Jako senator został marszałkiem
senatu RP w latach 1989–1991. Od lutego 1990 do 11
maja 2008 był prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” w Warszawie. W lutym 2007 r. został doradcą
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ważniejsze prace
naukowe: Posiadanie w prawie polskim, Kontraktacja produktów rolnych, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Zarys teorii prawa cywilnego, Kształtowanie
się ustroju III-ej Rzeczypospolitej, Prawo rolne na tle
ustawodawstwa Unii Europejskiej.
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rze starszego asystenta Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
W Jej mieszkaniu przeprowadzono rewizję, podczas której odnaleziono odręcznie przepisany wiersz Mieczysława Hemara pt. Odpowiedź, „szkalujący” Polskę Ludową. Utwór był
ripostą na Gryps do Jana Lechonia autorstwa Jana Brzechwy, opublikowany w 1946 r. na łamach „Szpilek”, szydzący z postaw emigracyjnych pisarzy i będący elementem propagandowym władz państwowych. Rzutował on na wysokość późniejszego ośmioletniego wyroku,
albowiem eksponował jej antykomunistyczne przekonania. W więzieniu poznała Elżbietę
Zawadzką „Zo”. Zwolniona w 1955 r. powróciła do Gdańska i dokończyła studia medyczne.
Do momentu przejścia na emeryturę w 1975 r. pracowała w I Klinice Chorób Wewnętrznych
w Gdańsku.
Podeszły wiek nie przeszkodził dr Wszelaczyńskiej-Szaszkiewicz włączyć się w ruch
solidarnościowy. W stanie wojennym została kurierką „Solidarności”, rozwożąc po kraju pieniądze i korespondencję. W marcu 2007 r. prezydent Lech Kaczyński nadał Marii
Wszelaczyńskiej-Szaszkiewicz Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Polski. Wcześniej została odznaczona londyńskim Krzyżem Armii
Krajowej.

