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Ważniejsze działania Fundacji 
Wolność i Pokój do 2015 roku

Fundację Wolność i Pokój powołali do życia w 2011 r. byli uczestnicy oraz sympatycy ruchu 
WiP. Przede wszystkim – i zgodnie z § 8 art. 1. pkt. l swojego statutu – Fundacja prowadzi dzia-
łalność pomocową na rzecz byłych uczestników ruchu WiP i ich rodzin. Do 12 października 
tego roku zebraliśmy na ten cel i przekazaliśmy potrzebującym kolegom ponad 28 000 złotych. 
Szczegółowy raport i podziękowania za wpłaty można znaleźć na stronie Fundacji pod linkiem https:// 
fundacjawip.files.wordpress.com/2015/02/fwip-raport-fundusz-pomocowy-podzic499kowania6.pdf  

Prosimy o dalsze wpłaty na rzecz osób będących w potrzebie na konto Fundacji w banku 
PEKAO SA nr konta 14 1240 6175 1111 0010 3789 4118 z dopiskiem „na fundusz socjalny” lub po prostu 
„na cele statutowe”. 

Sprawozdania merytoryczne z działalności można znaleźć na stronie Fundacji w zakładce 
„O nas”, natomiast z ważniejszych jak dotąd działań należy wspomnieć m.in. organizację w 2011 roku 
międzynarodowej konferencji na temat „Bezpieczeństwo i tożsamość” z udziałem gości zagra-
nicznych oraz wydanie pokonferencyjnej publikacji w formie książkowej. Częścią konferencji 
była również wystawa „Ruch WiP w fotografii”. W roku 2012 Fundacja wydała pierwszą pozycję 
w ramach Biblioteki Fundacji Wolność i Pokój i było to pierwsze polskie tłumaczenie książki Gene 
Sharpa pod tytułem „Od dyktatury do demokracji. Drogi do wolności” (http://www.aeinstein.org/
wp-content/uploads/2014/02/Od-dyktatury-do-demokracji.pdf). Książkę rozesłano do ponad 
200 bibliotek akademickich, pedagogicznych i publicznych. W kolejnym roku zorganizowaliśmy 
spotkanie programowo-integracyjne we Władyslawowie oraz uczestniczyliśmy w przygotowaniu 
wystawy w ECS w Gdańsku. Ponadto, współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa 
w przygotowaniu albumu o Ruchu WiP.  W 2014 roku pomagaliśmy w realizacji materiału filmowego, 
scenopisu i inwentaryzacji materiałów archiwalnych do projektu „Ponad granicami” prowadzonego 
dla MSZ i przedstawiającego wpływ polskiej opozycji demokratycznej na kształtowanie się ruchów 
dysydenckich w tzw. krajach socjalistycznych, w latach osiemdziesiątych. Zaprezentowaliśmy także 
wystawę NIE DLA ATOMU, oraz Jarema Dubiel wygłosił wykład „O sposobach przeciwdziałania 
zagrożeniom ekologicznym w Polsce”, w ramach Festiwal Pokoju w Żurawlowie.

W bieżącym roku Fundacja podjęła następujące działania :
– w marcu i maju złożono trzy pisma do Prezydenta RP ws odznaczeń dla członków Ruchu 
– również w maju zorganizowano konferencję w Collegium Civitias z okazji 30 rocznicy 

powstania Ruchu WiP 
– w czerwcu złożono pismo do ministra sprawiedliwości ws aresztowania Państwa Dołeckich 

za przywóz oleju konopnego do terapii raka trzustki mamy Dariusza Dołeckiego
– w sierpniu ponownie do Prezydenta RP złożono pismo ws odmowy kontynuacji terapii 

opartej na medycznej marihuanie dla syna pani Doroty Gudaniec 
– opublikowano łącznie 87 artykułów na stronie https://fundacjawip.wordpress.com/ (re-

dakcja witryny: Wiesław Cupała – redaktor odpowiedzialny, Zuzanna Dąbrowska, Jarosław Kapsa, 
Mariusz Maszkiewicz; email: fundacjawip@yahoo.com).
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Anna Smółka-Gnauck

Między wolnością a pokojem.  
Zarys historii Ruchu Wolność i Pokój
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2012, s. 52-59

(..) „Już pod koniec głodówki w Podkowie Leśnej Marek Krukowski zapropono-
wał jej uczestnikom spotkanie w czasie wakacji: „Rozjeżdżaliśmy się do domów 
z nieformalną propozycją spotkania się po głodówce, przedyskutowania, co można 
zrobić. Cały cykl seminaryjny kierował nas w tę stronę. Ludzie z głodówki to był 
pewien potencjał, naprawdę duży. Zaproponowałem, żeby po głodówce się spotkać 
u znajomego w górach w Marcinkowie w Kotlinie Kłodzkiej.” Tam też, pewnej 
soboty wczesną jesienią 85 roku, w starym, stojącym na uboczu, poniemieckim 
domu, doszło do pierwszego spotkania WiP-owców w tak dużym gronie. Dotarli 
również dwaj gdańszczanie Wojciech Jankowski i Krzysztof Galiński, obecni byli: 
Jacek Czaputowicz, Piotr Niemczyk, Jarema Dubiel, Józef Taran, Roland Kruk 
z Warszawy, Mirosław Witkowski ze Szczecina, Radosław Huget, Piotr Świder, 
Barbara Syc z Krakowa i wrocławianie Leszek Budrewicz, Marek Krukowski, Tomasz 
Wacko. Wspomina Leszek Budrewicz: ” Cały smak tego spotkania polegał na tym, 
że było ono u takiego dawnego mojego kolegi jeszcze z czasów przedkorowskich, 
który potem wyjechał na wieś hodować owce i mało co go interesowało. On jak się 
zorientował, że to jest znowu jakaś polityka, to strasznie się zaniepokoił. Odszedł 
od solenia barana, którego szykował na ognisko, żeby to spacyfikować, że to jakaś 
impreza, w ramach której Bóg wie, co się odbywa i jemu te barany zabiorą.” Udało 
się jednak gospodarza ułagodzić i usiąść do dyskusji.

Od pierwszych chwil szczególnie ostro zarysowały się różnice postaw i po-
glądów. Wojciech Jankowski: „ Na pierwszym „zlocie” o mało nie pobiłem się 
z Radkiem Hugetem, który wówczas jeszcze działał w KPN. Przywitał mnie:  
„A, słyszałem, że chcesz znieść państwo”. Takie chamskie uproszczenie anarchi-
zmu. Więc ja mu na to ”A, słyszałem, że chcesz odbić Lwów”, no i tak się zaczęło..” 
Głównymi antagonistami w czasie dyskusji byli ludzie z Krakowa i Gdańska. 
Pierwsi nie byli pacyfistami, ich niechęć do wojska w Polsce brała się z niezgo-
dy na służenie w wojsku komunistycznym i składanie przysięgi na wierność 
obcemu mocarstwu ograniczającemu suwerenność Polski. Organizowali akcje 
poparcia dla partyzantów afgańskich; chcieli na przykład wmurować w ścianę 
jednego z krakowskich kościołów tablicę upamiętniającą śmierć Lecha Zondka,  
Polaka, który wstąpił w szeregi wojsk mudżahedinów i poległ w walce z Armią 
Czerwoną.  Temu znowu ostro sprzeciwiali się gdańscy anarchiści, dla których 
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każda armia była jednakowo godna potępienia jako instytucja depcząca wolność 
jednostki i zagrażająca pokojowi. Występowali z pozycji pacyfistycznych i prze-
moc akceptowali jedynie w przypadku obrony koniecznej, przeciwni byli tablicy 
upamiętniającej człowieka, który walczył z bronią w ręku. Dyskusja zakończyła 
się kompromisem; uznano, że w Afganistanie nie ma trzeciej drogi i walka zbrojna 
jest jedynym wyjściem, w Polsce zaś lansowanie postaci Zondka czyli modelu 
walki zbrojnej jest niewłaściwe.

Warszawiacy poinformowali kolegów o akcji odsyłania książeczek wojsko-
wych do MON w akcie protestu przeciwko uwięzieniu Marka Adamkiewicza. 
Pomysł spodobał się i wkrótce to samo zrobiło kilkunastu uczestników ruchu 
z innych miast.

Wojciech Jankowski zdecydował się odmówić służby wojskowej, o czym 
powiedział zebranym w Marcinkowie.  Wzbudził sporo emocji; próbowano mu 
to odradzać. Do tej pory bowiem, z wyjątkiem Świadków Jehowy, którzy stanowili 
bardzo hermetyczne środowisko, nikt nie odmówił służby wojskowej. Trudno 
było przewidzieć reakcję władz; za odmowę służby karano Świadków Jehowy 
więzieniem, choć ich działalność nie miała nic wspólnego z polityką, ponadto nie 
próbowali oni w żaden sposób informować opinii publicznej o sytuacji poboro-
wych należących do tej grupy religijnej. WiP stworzony przez ludzi związanych 
od dłuższego czasu z opozycją antykomunistyczną swoje istnienie rozpoczął od 
„profesjonalnie” zorganizowanych akcji: listów, petycji, głodówki i konferencji 
prasowej, na którą zaproszono dziennikarzy zachodnich.  Jednocześnie uderzał 
w najbardziej newralgiczny punkt systemu komunistycznego - wojsko. W wy-
padku odmowy służby wojskowej przez jednego z uczestników ruchu można się 
było spodziewać bardzo surowego wyroku i represji w stosunku do pozostałych 
inicjatorów ruchu. Argumentacja ta nie zmieniła decyzji Jankowskiego.

Jankowski i Galiński podnieśli problem ochrony środowiska i protestu 
przeciwko budowaniu w Żarnowcu elektrowni atomowej. Pomimo powszechnej 
aprobaty, sprawa ta odżyła dopiero pół roku później po katastrofie elektrowni 
atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. Rozmawiano również o Ottonie Schimku, 
postaci świetnie nadającej się na patrona ruchu. 

Rozjeżdżając się do domów uczestnicy spotkania wiedzieli już, że kompromis 
ideowy między nimi jest możliwy. Istniała zgoda na wspólne działanie w sprawach 
związanych ze służbą wojskową, ekologią i kontaktami zagranicznymi. W ten 
sposób narodził się bardzo klarowny program WiP-u; po wyeliminowaniu kwestii 
światopoglądowych, różniących uczestników ruchu, pozostało kilka punktów 
pozwalających podjąć wspólne działania, a jednocześnie odróżnić WiP od innych 
organizacji podziemnych. Dyskusje w Marcinkowie zakończyły się poza tym kon-
kretnymi decyzjami: odmowy służby wojskowej przez Jankowskiego, kontynuacji 
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odsyłania książeczek wojskowych do MON, zorganizowaniem marszu do grobu 
Schimka w listopadzie w rocznicę jego śmierci. Z różnic światopoglądowych 
i niechęci do konspiracji wynikała formuła działania i idące za tym nazewnic-
two. WiP to ruch i uczestnicy, a nie organizacja i członkowie. Różnice ideowe, 
wąska grupa osób zaangażowanych, relacje między nimi oparte na przyjaźni lub 
wieloletniej znajomości spowodowały, że nigdy nie powstały w WiP-ie formal-
ne struktury. Była zgoda w podstawowych sprawach, a każdy brał udział w tej 
części działalności ruchu, która mu najbardziej odpowiadała. Mówi Jan Rokita: 
„Nie wierzyliśmy w organizację. Doświadczenie struktur podziemnych było 
tego rodzaju, że organizacja w podziemiu się nie sprawdza, że Polacy, zwłaszcza 
w naszym pokoleniu, są niedostosowani do rygorów organizacji o charakterze 
podziemnym. Tajemnica, trójki - to stawało się coraz bardziej komiczne. Naszym 
celem było istnienie na powierzchni życia publicznego tak, żeby opinia publiczna 
znała nasze nazwiska i żeby mieć ochronę mediów zagranicznych. Stąd jawność 
była bardzo ważnym elementem”.

Do tego dochodziły: barwność, żart, pomysły na zmianę zużytych już form 
organizowania protestów; stąd odsyłanie książeczek wojskowych, wspinanie się 
na rusztowania, sittingi, humor – rozdawanie kwiatów w czasie demonstracji, 
marsze wielkanocne  we Wrocławiu, oryginalny patron ruchu. 

Austriak Otto Schimek, żołnierz Wermachtu, według informacji zebranych 
przez WiP, został rozstrzelany podczas drugiej wojny światowej jako dezerter, 
ponieważ odmówił brania udziału w mordowaniu ludności cywilnej. Bardzo 
zaangażowany w zdobywanie informacji o Schimku był Jarema Dubiel, który 
wydał w WiP-owskiej serii broszur ”A Capella” książeczkę o Schimku, drugą obok 
istniejącej już wcześniej po polsku autorstwa Lecha Niekrasza - ”Spór o grenadie-
ra Schimka”. Opowiada w jaki sposób dowiedział się o tej postaci: „Chyba ktoś 
książkę o Schimku przyniósł na głodówkę. Ta książka była marna, ale sama postać 
ciekawa. Potem tam pojechałem i na miejscu zobaczyłem, że to jakiś odlot. W pa-
rafii jest księga cudów i ludzie wpisują, że chcą świętego z niego zrobić. Czułem, 
że to znakomity wzorzec osobowy, którego tu brakowało. Ja lubię takie odloty - 
Schimek, który robi cuda. Tam się modlą, żeby do wojska nie iść, wszystko razem 
populistyczno-odleciane. Bardzo mi się to spodobało. Potem namawiałem, żeby 
ludzie tam jeździli, żeby ta postać zaistniała. To pozwalałoby łączyć kilka rzeczy 
na raz: i wojsko, i Niemców - że nie wszyscy Niemcy źli.”

Również wipowcy z Krakowa uczestniczyli w wyjaśnianiu losów Schimka; 
jeździli do biskupa pomocniczego Tarnowa Bednarczyka, ponieważ on miał kon-
takt z rodziną Austriaka szukającej dokładnych informacji o losach ich krewnego. 
Próbowali się też czegoś dowiedzieć od okolicznych mieszkańców pamiętających 
II wojnę światową.
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Nie wszyscy od razu zaakceptowali pomysł organizowania marszu do grobu 
Schimka. Pełen przekonania był Jarema, który jeździł po kraju i namawiał poszcze-
gólne osoby do udziału. Do tej pory w Polsce odbywały się masowe demonstracje, 
na które ich organizatorzy, ukrywający się działacze podziemia, nie przychodzili. 
Marsz do Machowej miał być odwrotnością tego schematu - mieli w nim brać 
udział jedynie pomysłodawcy, stanowiący niewielką grupę, znani milicji i SB 
z imienia i nazwiska poprzez jawną działalność w WiP-ie. Istniała więc obawa, 
że natychmiast zostaną aresztowani. Ostatecznie jednak podjęto decyzję ; Jan 
Rokita kupił wieniec i uczestnicy WiP z Gdańska, Krakowa, Warszawy i Wrocławia 
umówili się 7 listopada 1985 roku  na dworcu w Tarnowie. Milicja zablokowała 
drogi do Machowej, a wszystkich WiP-owców zatrzymała. Nie zdążyli więc do-
trzeć na mszę odprawianą w intencji Schimka. Zwolnieni po 6 godzinach udali 
do Machowej, gdzie złożyli wieniec na jegogrobie.  Jarema Dubiel: „Dużo ludzi 
przyjechało, wszystkich zwinęli na dworcu. To miało swoje dobre strony, że nas 
zwinęli na dworcu, bo dało takie nagłośnienie. Jakbyśmy tam doszli to nie wiadomo 
- może byśmy pismo napisali, usiłowali je gdzieś wydrukować....Natomiast to, że 
policja robi wielką obławę, kilkadziesiąt osób jest przesłuchiwanych to strasznie 
nagłaśniało. Policja reagując na to robiła wiele dobrego, bo wszyscy o tym mó-
wili -  postać żyła.  A z drugiej strony bardzo była histeryczna reakcja prasy ; że 
to dezerter,że idiota. W „Żołnierzu Wolności” posługiwano się nawet opiniami 
hitlerowskimi, że ten Schimek to dezerter i przygłup.  Kompromitowali się tym, 
co dla niektórych było jasne.”

■

Wynikiem spotkania w Marcinkowie i pierwszych kontaktów ogólnopolskich 
była potrzeba napisania nowej deklaracji programowej, która odpowiadałaby 
wszystkim uczestnikom WiP. Projekt nowego tekstu przygotował Leszek Budrewicz 
razem z Małgorzatą i Markiem Krukowskimi a okazją do ponownego spotkania 
wipowców z kilku miast była opisana powyżej rocznica śmierci Otto Schimka. 
Wieczorem 6 listopada 85 roku przed planowanym na następny dzień marszem 
na grób w Machowej spotkało się kilkanaście osób. Przyjezdni nocowali w jed-
nym z krakowskich akademików, dokąd przyszli też krakowianie. Trudno dziś 
dokładnie ustalić kto brał udział w tym spotkaniu, ale na pewno byli tam Leszek 
Budrewicz, Marek i Małgorzata Krukowscy, Jacek Czaputowicz, Jarema Dubiel, 
Jan Rokita, Dariusz Rupiński, Bogdan Klich, Radosław Huget i Janusz Waluszko 
z Gdańska. Rozmowa dotyczyła treści deklaracji. Deklaracja założycielska była 
napisana przez jedno środowisko, a właściwie przez jedną osobę - Jana Rokitę 
i, po dołączeniu nowych osób do ruchu, okazała się zbyt jednoznaczna ideowo. 
O wstępnym projekcie powstałym we Wrocławiu mówi Leszek Budrewicz: ”Od 



Annasza do Kajfasza, że ruchy pacyfistyczne, prawa człowieka, ruch hipisowski, 
ale i Kościół katolicki. Żeby to było jak najbardziej pojemne. Na początku był 
jakiś cytat z papieża, nawet ja jako niekatolik sam to wprowadziłem, a potem był 
jakiś fragment z Okulickiego.” Jak dalej opowiada,  Janusz Waluszko, anarchista 
z Gdańska był przeciwny odwoływaniu się do papieża i ten fragment został wy-
kreślony. Dopisano inne. W nowej deklaracji znalazły się postulaty bardzo ogólne, 
prawa człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw więźniów, prawa narodów 
do wolności (z podkreśleniem praw mniejszości narodowych ), ochrony środowi-
ska, pojawiły się również punkty mówiące o konieczności zniesienia kary śmierci, 
organizowania pomocy charytatywnej dla wszystkich rejonów świata i Polski, 
gdzie ludzie cierpią głód i choroby, wreszcie podkreślenie wagi wszechstronne-
go rozwoju człowieka i wzajemnej tolerancji. Zapisano też fragmenty związane 
bezpośrednio z działalnością WiP-u: o zagrożeniu wojną, potrzebie współpracy 
wszystkich ruchów pokojowych na świecie i postulaty demilitaryzacji Europy 
Środkowej oraz zmiany roty przysięgi wojskowej w armii PRL-u i wprowadzenia 
zastępczej służby.” (..) 
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Otto Schimek postscriptum

Gdy blisko 30 lat temu pisałem tekst o Ottonie Schimku nie przypuszczałem, że 
za niecałe 5 lat nastąpią w Polsce fundamentalne zmiany dotyczące również służb 
mundurowych. Nie przypuszczałem również, że w 1990 roku nałożę mundur 
i służbową czapkę z orłem w koronie. Mundur co prawda nie zielony, ale stalowy 
funkcjonariusza Służby Więziennej. Gdy po ponad 20 latach służby podawałem 
się do dymisji ze stanowiska Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zmuszony 
byłem skonstatować, że problemy i dylematy moralne myślących ludzi w mundu-
rach są w dużym stopniu ponadczasowe i niezależne od armii, w której się służy.

Cywilny nadzór nad armią i szerzej nad służbami mundurowymi, w czasach 
PRL wydawał się nam remedium na wszelkie patologie życia mundurowego i miał 
być opoką tworzenia prawdziwie demokratycznego państwa. Miał wyeliminować 
typowe dla mundurowych ograniczenie w myśleniu i przewidywaniu zagrożeń, 
miał stworzyć naturalne drogi awansu dla najzdolniejszych, zracjonalizować 
wydatki. Okazuje się jednak, że jeżeli tenże cywilny nadzór sprawują ludzie bez 
kręgosłupa, z politycznego nadania, to patologia osiąga poziom kolosalny. Nigdy 
nie mogłem się nadziwić, jak to się dzieje, że na czele resortu staje człowiek, któ-
ry nie ma zielonego pojęcia o jego specyfice, który nie przeczytał nawet jednej 
książki na ten temat i co gorsza, który nie widzi potrzeby zapoznania się z tą 
tematyką. Osoby te uważają, że sam fakt zajęcia stanowiska ministra czyni ich 
kompetentnymi. W konsekwencji zaczynają otaczać się miernotami i proces ten 
degeneruje całą służbę.

Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, jeden z nie-
licznych, który miał odwagę złożyć dymisję w proteście przeciw niekompetencji 
polityków sprawujących nadzór nad armią , powiedział w książce „Moja Wojna” 
„Dowódcami zostają często wojskowi wygodni dla polityków. Doceniani są ci, 
którzy potrafią połasić się do polityka, ładnie zameldować na kilku odprawach 
i pokazać slajdy. A nie ci, którzy potrafią mieć swoje zdanie”. Patologia ta w rów-
nym stopniu dotyczy innych służb.

Cywilny nadzór na służbami mundurowymi, miał je chronić przed angażo-
waniem się w bieżącą politykę. Cywilny nadzór sprawowany przez amoralnych 
politykierów degraduje moralnie każdą służbę i niszczy etos, bez którego człowiek 
noszący mundur niczym nie różni się od najemnika. Niezależnie od opcji wszyscy 
politycy oczekują od ludzi w mundurach walenia obcasami i tępego wykony-
wania rozkazów. Gdy jakiś rozkaz jest wyjątkowo głupi lub amoralny załatwia 



się to magiczną formułą „to jest decyzja polityczna”, czyli jakby z kosmosu, nie 
podlegająca żadnym zasadom i dyskusji, często decyzje te są sprzeczne z prawem. 

Podczas, gdy już od dawna teoria „ślepych bagnetów” jest uważana za będącą 
obrazą dla ludzi służących w służbach państw demokratycznych. Ślepe wykonywanie 
rozkazów już dawno przestało być cnotą, a w Norymberdze wieszano bandytów 
wyznających takie poglądy.

płk. Kajetan Dubiel
Dyrektor Generalny Służby Więziennej 
2009-2010



29

Mit nieodzowny

„Kim jesteś, Ottonie Schimku? Dezerterem? Tchórzem? Bohaterem? Świętym? 
A może po prostu zwyczajnym facetem, któremu odechciało się wojny ? Który 
powiedział sobie: dość, ja strzelać nie będę. Dzisiaj dopisujemy ci legendę; do-
brą czy złą, to zależy od czyjegoś serca i politycznej opcji. Wmieszany zostałeś 
w nasze sprawy, dyskusję, a nawet polityczne i policyjne akcje. Nie wiem, czy 
to dobrze, ale widać ludzie potrzebują ciebie.” 

– pisał w 1987 w piśmie A Capella nasz kolega Andrzej Miszk

Mit uzasadniający sens śmierci młodego, austriackiego żołnierza w galicyjskiej 
mieścinie Machowa, był dla nas aktualnym przesłaniem w 1985 roku, jest nadal 
ważnym przesłaniem w 2015, być może – choć muszę tu dodać słowo niestety 
– także istotnym przysłaniem dla pokoleń młodych ludzi żyjących za lat 30, 50, 
100... Czy tego chcemy, czy nie, wpływ na kształt życia społecznego maja nie tylko 
historyczne fakty, ale i wynikające z nich mity. One kodują wzorce zachowań, 
określają zbiorowe postrzeganie wartości, pomagają rozróżniać dobro od zła.

Poszukiwania prawdy obiektywnej czasem podobne jest poszukiwaniu św. 
Graala. Im więcej wiemy, tym mniej możemy zrozumieć. Nie jesteśmy zdolni 
wejść w czyjeś serce i umysł; nie wiemy jakie ostatnie myśli łączyły/ dzieliły mor-
dowanego i jego kolegów-morderców. Bo, być może, mordercami byli koledzy, 
z którymi Schimek dzielił niewygody żołnierskiej służby, częstował ich łakociami 
z paczki przesłanej przez siostrę, zabijał nudę opowiadankami o cywilnych rozko-
szach, w tym wdziękach przysłowiowej Maryny. Być może z jednakim wzruszenie 
słuchał wraz z nimi ponadczasowego przeboju o koszarach, latarni i odchodzącej 
w mrok Lilli Marlen...

Jesiennym rankiem, 14 listopada 1944 r., gdy mgły okrywały łąki, Otto Schimek 
stał przywiązany do słupa; koledzy celowali w przypięta do jego piersi białą kartkę.

Tego się jedynie domyślamy. Takie były zasady. Skazaniec powinien mieć na 
głowie kaptur, lub przepaskę, by żołnierze z plutonu egzekucyjnego nie musieli 
patrzeć w błagające o litość oczy. Skazaniec musiał być „odczłowieczony”, stanowić 
jedynie biologiczny dodatek do celu określonego kartką. Zwyczaj nakazywał, by 
w jednym, losowo rozdanym, karabinie były ślepe naboje. Dzięki temu żołnierz 
z plutonu egzekucyjnego przed swoim sumieniem mógł tłumaczyć, że nie on był 
mordercą. Szczególna też był rola dowódcy. Rozstrzelanie nie jest precyzyjnym 
sposobem zadania śmierci. Bywa, że człowiek, którego korpus przebije kilka po-
cisków, żyje, wijąc się w cierpieniu, błagając o jego skrócenie. Strzał z oficerskiego 
pistoletu jest aktem łaski, ciosem miłosierdzia, przerwaniem tortur bólu... 
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Istotne jest w tym wszystkim jedno: zabijający żołnierz nie może czuć się 
mordercą. W żadnym wypadku, wykonując rozkazy i przestrzegając regulaminu, 
żołnierz nie może być mordercą. Nad tym opiera się ład świata. Bez tego założenia 
unieważniamy sens wszystkich wojen, tych sprawiedliwych i niesprawiedliwych, 
obronnych i agresywnych, słusznych i niesłusznych. Bez tego założenia zlikwi-
dujemy samą instytucję wojska. 

Religia, kultura, etyka, tradycja, wszystko co kształtuje ludzką cywilizację, utrwa-
lało normy chroniące świętość ludzkiego życia. W normach religijnych (chrześci-
jaństwie, judaizmie, islamie) człowiek nosi w sobie boskość (stworzony na wzór 
i podobieństwo Boga), zatem zabicie człowieka jest bluźnierstwem urągającym 
stwórcy. W normach etycznych bezwzględna ochrona każdego życia ludzkiego 
jest najlepszą samoobroną naszego prawa do życia. W każdym języku, w każdym 
kręgu cywilizacji, przykazanie „nie zabijaj” jest najważniejszą regulacją. 

Wszędzie też ta wartość straciła znaczenie bezwzględne. Tak jak i  inne 
przykazania została opatrzona słowem „ale”... Nie zabijaj, ale... są sytuacje, gdy 
zabijanie jest usprawiedliwione, a nawet wskazane... A skoro ta norma zależy od 
naszej uznaniowości, możemy ją rozszerzać w nieskończoność. Pomocny nam jest 
rozum; nie ma takiej zbrodni, której nie jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć. 
Wojna, będąc zbrodnią sama w sobie, ułatwia ten proces racjonalizowania zła. 

Odwołać się można do racjonalności ekonomicznej. Wszak życie każdego 
człowieka jest przeliczalnym kosztem. By żył potrzebuje 0,5 kg chleba i 100 g 
mięsa; to należy przemnożyć przez liczbę dni i osób potrzebujących zaopatrzenia. 
100 tys. „nieproduktywnych” (chorych lub kalek) zjada dziennie 50 ton chleba i 10 
ton mięsa; w dodatku wymaga leków, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. W sytuacji 
wojennego niedoboru nie trudno uzasadnić zbędność takiego wydatku. Podobnie 
przerachować można koszt utrzymywania innych, zbędnych i nieproduktywnych 
mas ludzkich (Żydów, Romów, jeńców wojennych...). 

Ta sama racjonalność nakazuje izolowanie od zdrowych nosicieli chorób 
zakaźnych. Nieracjonalny jest jednak koszt utrzymania takich „odizolowanych” 
gett. W ostatecznym rachunku i tak chorzy muszą umrzeć, więc dostarczanie do 
getta w Warszawie 250 ton chleba dziennie jest wydatkiem zbędnym, niepotrzebnie 
wydłużającym egzystencję osób i tak, przez naturę, skazanych na śmierć. Szybka, 
humanitarna zagłada chorych jest gwarancją, że zaraza się nie rozniesie.

Papier zniesie wszystko, przeniesienie człowieka w postać liczby umożliwia 
racjonalne gospodarowanie zasobami. 

Można także dokonywać innych przeliczników. Najokrutniejsza jest długo-
trwała wojna; dotyka ona wszystkich. Lepiej poświecić 100 tys, 200 tys., 300 tys. 
ludzi więcej, by skrócić czas męki ogółu. Jeżeli za jednego zabitego Niemca 
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rozstrzelamy 10 Polaków, zastraszony naród przestanie się bronić, tym samym 
zwiększą się szansę na skrócenie wojny i przyspieszenie  ostatecznego zwycięstwa. 
Albo inaczej, jeśli zbombardujemy niemieckie miasta, złamiemy duch germański 
i doprowadzimy Hitlera do kapitulacji. 

W lipcu 1943 roku ponad 7 tys. brytyjskich i amerykańskich samolotów 
zrzuciło na Hamburg w ciągu półgodziny 2,5 tys. ton bomb. Wywołana bombar-
dowaniem burza ogniowa doprowadziła do śmierci 40 tys. ludzi. We wrześniu 
1943 roku podczas likwidacji częstochowskiego getta zabito 30 tys. ludzi. To drugie 
wydarzenie słusznie nazywamy ludobójstwem. To pierwsze... odwetem.

Rozum tłumaczący zbrodnie relatywizuje odpowiedzialność wobec swoich 
i wobec obcych. W imię obrony „swoich”, usprawiedliwiamy a nawet gloryfiku-
jemy zabijanie obcych. W filmie „Karbala” liczy się odwaga polskich żołnierzy; 
200 zabitych przez nich Irakijczyków to tylko  statystyka, tło „naszego” heroizmu. 
A przecież to nie jest gra komputerowa; każdy z tych zabitych miał matkę, każdy 
kogoś kochał, każdy miał jakieś marzenia, każdy miał prawo do życia. 

„Nie zabijaj” jest normą. Słówko „ale” znakiem znoszącym normę; otwartą 
drogą usprawiedliwienia czynów najgorszych.

Ostatnie miesiące trwającej od lat wojny budowały inną wrażliwość ludzi. Zasłane 
śniegami drogi na Dolnym Śląsku otaczały aleje wisielców. Sine, zamarznięte 
zwłoki, w strzępach munduru z zawieszonymi na piersiach tablicami „dezerter”. 
Na tych drogach spotkać można było umundurowane dzieci. Byli z jednej strony 
kilkunastoletni chłopcy z karabinami, przerażeni obrazami sowieckiego barba-
rzyńska, gotowi oddać życie, już nie za Hitlera, lecz za Heimat i za najbliższych. 
I byli ich rówieśnicy rzucający broń do rowu, uciekający w  lasy, by nie oddawać 
swojego życia za niechciane wartości.

Większość ludzi nie widzi zła, jeśli go to nie dotyczy. Zazwyczaj nie czujemy 
związku emocjonalnego z oglądanymi w telewizji ofiarami bombardowanego 
Aleppo. Podobnie bywa gdy wojna zejdzie na poziom walki o przeżycie. Nie 
wymagajmy od Niemki poczucia winy za pośredni udział w zagładzie często-
chowskich Żydów, jeśli jej dzieci zabrała burza ogniowa w Hamburgu. Poznałem 
na Śląsku wiele osób, dla których II wojna światowa rozpoczęła się dopiero zimą 
1945 roku, i była niesprawiedliwą agresją barbarzyństwa wobec ich spokojnych 
domów. Nie da się polemizować z emocjami, a to one w ostatecznym rachunku 
dyktują świadomość winy i odpowiedzialności.

W takiej perspektywie mit Otto Schimka jest niebezpiecznie niewygodny. Jeśli 
uznamy wielkość czynu, heroizm gestu oddania własnego życia w imię zasady „nie 
zabijaj”, pojawią się pytania o innych. A ci inni to nie „wydumani hitlerowcy”, ale 
najbliżsi: nasi ojcowie, bracia, mężowie, dzieci...W ilu rodzinach niemieckich lub 
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austriackich powtarzano jak mantrę: wasz ojciec był przyzwoitym człowiekiem, 
walczył bohatersko jako żołnierz w Wehrmachcie, zginął na froncie ...mój brat 
cierpiał w sowieckim obozie, gdzie trafił jako żołnierz po Stalingradzie...moje 
dziecko zabili bandyci w Polsce, a przecież był takim dobrym człowiekiem....

Przepraszam, ale gdyby chodziło o mojego ojca, też pewnie bym bronił 
dobrej o nim pamięci.

Określenie przyzwoitość jest subiektywne, możliwe, że większość tych osób 
według norm  oceny z tamtego okresu była przyzwoita. Przyzwoitymi mogli być 
młodzi chłopcy w mundurach, którzy zabili kolegę – Otto Schimka. Taki dostali 
rozkaz...Przeciwnie; nieprzyzwoity był Schimek, bo nie chciał walczyć, tym samym 
zagrażał szansom przeżycia całej kompanii. Wszystko to kwestia punktu spojrzenia.

Jak był takim bohaterem, podszeptuje nam rozum, mógł więcej dobra zyskać 
w inny sposób. Mógł walczyć z hitlerowcami (a więc zabijać swoich kolegów z jednej 
kompani). Poezja gloryfikuje mit Konrada Wallenroda, mógł więc Schimek iść 
w jego ślady zdradzając przyjaciół w imię wyższych wartości. Mógł także wykazać 
się rozsądkiem, akceptując mniejsze zło w imię większego dobra. Nikt nie wini 
Schindlera, że pił wódkę z sadystami z SS i zamykał oczy, gdy mordowano dzieci. 
Istotne jest, że ten moralny kompromis pozwolił mu uratować kilka tysięcy więź-
niów z KC Płaszów. Schimek nie uratował nikogo, nie przyczynił się do skrócenia 
wojny nawet o jedną minutę. Nie ma więc powodów by jego przyzwoitość stawiać 
wyżej niż przyzwoitość naszych ojców, mężów, braci, którzy byli dobrymi ludźmi, 
lecz musieli wykonywać złe rozkazy...

To nie są opinie, które mogli wyrażać tylko Niemcy.
Jaka jest różnica między zabijaniem bezbronnej ofiary patrząc jej w oczy, 

a zabijaniem bezbronnej ofiary, której nie dostrzegasz...? Żołnierz z plutonu 
egzekucyjnego wykonując rozkazy jest mordercą. Nie nazwiemy tak pilota zrzu-
cającego bomby na bezbronnych mieszkańców Hamburga, Wielunia, Aleppo, 
Trypolis, Bagdadu, Hiroszimy...Nie ma jednakowych norm moralnych. Wróg 
zabija, my tylko się bronimy. Wróg morduje, my stosujemy uzasadniony odwet. 
Rodzinna, plemienna czy narodowa solidarność jest silniejsza niż przekonanie 
o abstrakcyjnej równości każdego człowieka wobec prawa. 

Zastanówmy się nad pytaniami: czy nie dlatego czcimy pamięć Otto Schimka 
, że jako Niemiec odmówił strzelania do naszych, Polaków....? A gdyby odmówił 
udziału w egzekucji niemieckich dezerterów, to czy ten czyn byłby zauważony....? 
Czy jesteśmy gotowi w podobny sposób uczcić pamięć polskiego żołnierza, jakiegoś 
strzelca Kurasia, który miał odwagę odmówić wykonania rozkazu strzelania do 
bezbronnego, niemieckiego cywila ? 

Jeśli widzimy w geście Schimka rodzaj przejścia na naszą, polską stronę; 
zmieniamy diametralnie sens jego ofiary. Byłaby to po prostu zdrada swoich, 
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zdrada błogosławiona i usprawiedliwiona, ale jednak zdrada. Bez różnicy jest czy 
żołnierz przechodzi na druga stronę i strzela do swoich, czy też po prostu odma-
wia strzelania do wroga; jeden i drugi fakt normy prawne i społeczne określają 
jako zdradę. Ale słowo zdrada ma szersze znaczenie, nie oznacza tylko zerwania 
łańcucha lojalności wobec swoich (swojej rodziny, bliskich, sąsiadów, kolegów 
z okopów, narodu, wspólnoty religijnej). Jest też trudne do określenia i zdefiniowa-
nia, zjawisko zdrady samego siebie. A więc wystąpienia przeciw temu, co sam we 
własnym sumieniu i umyśle uznałem za zasady kardynalne, za wartości najwyższe. 

Być może świat byłby lepszy, gdyby chrześcijanie byli fundamentalistami. 
Gdyby do granic bólu przestrzegali Dekalogu, podstawowego zbioru zasad na-
rzuconego im przez Boga: nie kradli, nie kłamali, nie cudzołożyli, nie pożądali 
cudzej własności, a przede wszystkim nie zabijali. Być może , a jest to nawet częścią 
mitu, Otto Schimek był takim fundamentalnym chrześcijaninem, dla którego 
przykazanie Dekalogu było ważniejsze niż solidarność narodowa czy koleżeńska. 
Być też może, że jego ofiara była pochodną intelektualnego rozważania, bliskiego 
niemieckiemu filozofowi Immanuelowi Kantowi. Być może kierował się jeszcze 
innymi zasadami, których dziś nie jesteśmy w stanie poznać. Najważniejsze jednak 
w tym micie jest przesłanie: wolał umrzeć, niż zdradzić samego siebie.

Godzimy się, świadczy o tym obowiązujący porządek prawny, że norma „nie zabijaj” 
nie ma charakteru bezwzględnego. Mamy prawo (a czasami nawet obowiązek) 
zabić w obronie własnej, w obronie innych ludzi lub cennych dóbr. Państwo, chcąc 
ograniczać niebezpieczeństwo dowolnego , uznaniowego traktowania owych sytuacji 
wyjątkowych, posiada monopol na stosowanie przemocy. Zgodnie z przyjętymi 
i akceptowanymi przepisami prawnymi ceduje to prawo na wyspecjalizowanie 
służby (wojsko, policję itp.). 

Siła wojska wynika z dyscypliny; żołnierz ma wykonywać rozkazy. W obo-
wiązującym w naszym kraju Kodeksie Karnym art. 343 określa sankcję, do 3 lat 
więzienia, za odmowę wykonania rozkazu. Art. 318 mówi, że żołnierz nie pod-
lega odpowiedzialności za wykonanie rozkazu, chyba że wykonując go godzi się 
z umyślnym popełnieniem przestępstwa. W Polsce, podobnie jak w większości 
krajów cywilizowanych, nie obowiązuje doktryna „ślepych bagnetów”. Popełnienia 
zbrodni wojennej nie da się tłumaczyć „wykonywaniem rozkazu”. Jednocześnie  
nie zwalnia to z odpowiedzialności przełożonych z tytułu wydania rozkazu skut-
kującego popełnieniem zbrodni. 

Problemem, z punktu widzenia moralnego, pozostaje konieczność udowod-
nienia przez żołnierza przyczyny odmowy wykonania rozkazu ( musi uzasadnić, że 
łączy się to z umyślnym przestępstwem). Złożoność tego można zilustrować przy-
kładami historycznymi. Pilot nie mógłby odmówić bombardowania mieszkalnych 



dzielnic Hamburga; musiałby udowodnić, że wiedział iż celem są tylko osoby 
cywilne, a przyczyna bombardowania nie miała związku z działaniami wojennymi. 
Trudna też do rozstrzygnięcia byłaby kwestia czy Schimek mógł odmówić udziału 
w egzekucji. Raczej można by to dowodzić, że nie miał takowego prawa: egzekucja 
będąca wykonaniem legalnie wydanego wyroku nie jest przestępstwem. Zatem 
zawarte w naszym prawie odejście od doktryny „ślepego rozkazu”, nie oznacza 
postawienia osobistych zasad moralnych ponad obowiązkiem zdyscyplinowanej 
lojalności wobec władzy. 

Świadomość tego powinna uwspółcześniać mit żołnierza zabitego w Machowej. 
Nie jest, przy tym, istotna zgodność tego mitu ze stanem faktycznym. Nie wiemy 
bowiem także jaka była faktyczna przyczyna skazania Antygony przez Kreona; 
ważny jest mit uwypuklający podstawowe prawa każdego człowieka. W naszym 
micie „machowskim” najważniejszym powinno być określenie: nikt nigdy nikogo 
nie powinien zmuszać do zabijania; każdy powinien mieć możliwość skorzysta-
nia ze szczególnej „klauzuli sumienia”, a więc mieć możliwość odmowy rozkazu, 
którego wykonanie skutkuje śmiercią innego człowieka.  

Tak mało, tak dużo jednocześnie. W Polsce, tak jak i w większości innych 
państw, wychowywani jesteśmy w kulcie walczących bohaterów. Czcimy tych, którzy 
zabijali dla Ojczyzny. Nie neguję i nie podważam tej tradycji. Ale przynajmniej 
równoprawne jest uczczenie bohatera innego mitu: młodego żołnierza, który wolał 
umrzeć niż zabijać bezbronnych ludzi. Ten mit  jest nam dziś potrzebny, dlatego 
spotykamy się przy grobie Otto Schimka w Machowej.

Jarosław Kapsa
                    





„Otto Schimek urodził się 5 V 1925 r. w Wiedniu. 5 II 
1943 r. został powołany do służby w Wehrmachcie i został 
grenadierem 1083 pułku 544 dywizji Strzelców Krajowych. 
Nie chciał być żołnierzem i nie chciał iść na wojnę. Tylko 
że nikogo to nie interesowało.”

Fragment tekstu Kajetana Dubiela z broszury „14 XI 1986, 42 rocznica 

śmierci OTTO SCHIMKA”.
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