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 Dariusz witold kulczyński 

Winicjusz Gurecki. Wobec jego 
oddania sprawie polskiej, 
pracowitości, skromności 
i wierności solidarnościowym 
ideałom milkną niesnaski 
konkurujących ze sobą polonijnych 
osobistości i blednie ich ego. 

Daleko od Polski 
czy blisko?
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Jego postać niesie przede 
wszystkim pozytywny 
przekaz o tej prawdzi-

wej, wielkiej Solidarności. 
W latach 1980-1981 wielo-
milionowy ruch spo-
łeczny związany z NSZZ 
Solidarność rzucił 
wyzwanie pojałtań-
skiemu porządkowi 
w Europie. Pomimo 
represji nastąpiła 
erozja systemu przy-
śpieszona przez 
próby zreformowa-
nia ZSRR. „Ojcowie 
założyciele” tzw. 
III Rzeczpospolitej 
uznali się za re-
alizatorów idei 
Solidarności, gdy 
nastąpiła konwer-
gencja środowisk 
reprezentujących 
przeciwne intere-
sy przy Okrągłym 
Stole. Umiesz-
czając święty 
dla Polaków 
napis na paraso-
lu, pod którego 
osłoną nastąpiła 
„restrukturyza-
cja gospodarki”, 
zbudowano nowy 
ustrój, zmniejszając 
znaczenie związków 
zawodowych.

Wbrew ideałom „s”
Byłym funkcjona-

riuszom PZPR i tzw. 
resortów siłowych żyło 

się równie wspaniale, 
jak dawnym przywódcom 

tzw. konstruktywnej opo-
zycji. Jednowymiarowość 

środków masowego przeka-
zu skutecznie wyciszyła ide-

ały z początku lat 80., te, któ-
rym do końca pozostał wierny 

ks. Jerzy Popiełuszko. Po trzydziestu 
kilku latach przypominanie, że So-
lidarność walczyła kiedyś i o wol-
ność, i o sprawiedliwość, nazwano 
populizmem. Gdy nowy obóz władzy 
zakwestionował dotychczasowy 
system podziału przyrostu PKB, 
a następnie wykorzystał atrybuty 
tzw. sprawiedliwości mszczącej (Vin-
dex) do naprawiania krzywd, epitety 
pod jego adresem stały się jeszcze 
bardziej dosadne. Tzw. legendy Soli-
darności przedstawiły współczesną 
Solidarność jako katolicko-narodowy 
żelazny elektorat 
PiS-u, tłumacząc, 
że zagrożonych ide-
ałów wolności i pra-
worządności należy 
bronić w koalicji 
prawdziwych de-
mokratów, walczą-
cych, aby wszystko 
pozostało po sta-
remu. Ze względu 
na polityczne (i nie 
tylko) kariery, jakie 
w III RP stały się 
udziałem „legendar-
nych przywódców”, 
trudno się dziwić, 
że wielu Polakom 
Solidarność koja-
rzy się z „wysiada-
niem z biało-czerwonego tramwaju 
na przystanku kapitalizm”. Można 
jednak dowieść, że to nie reguła, 
podając przykład z Kanady.

Nielegalny
Polonia często przypomina życiorysy 
ludzi zasłużonych mieszkających poza 
Polską. Dziadkowie autora tego arty-
kułu, żołnierze AK i Armii Andersa, 
wrócili po wojnie z emigracji do kraju, 
ponosząc odpowiednie konsekwencje. 
Opowieści o patriotyzmie Polaków, 
którzy na Zachodzie pozostali, nie 
zawsze są przekonywające. Jednak 
postać działacza, więźnia i poety 
Winicjusza Gureckiego świadczy, 

że Solidarność nie była iluzją. Wini-
cjusz – górnolotne nazwisko boha-
tera „Quo vadis”, pojawia się jedynie 
na okładkach książek lub w pod-
pisie artykułów Gureckiego, który 
na co dzień każe się nazywać „Wojt-
kiem”. Z rodzinnej Łodzi przeniósł 
się na teren Pomorza Zachodniego, 
gdzie poznał Ewę. Gdy wzięli ślub, 
zamieszkali u teściów w Szczecinie. 
Pracował jako kelner w hotelu „Orbis 
Continental”, a gdy powstała Solidar-
ność, stał się aktywnym działaczem 
grupy roboczej Krajowej Komisji 

Porozumiewawczej 
ds. Turystyki. Jako 
delegata tej grupy 
stan wojenny zastał 
go w Warszawie. 
15 grudnia wrócił 
do Szczecina. Tam 
pożegnał się z żoną, 
która była w ostat-
nim miesiącu ciąży. 
Ich syn Szymon 
Gurecki przyszedł 
na świat, kiedy 
Winicjusz ojciec 
się ukrywał i dzia-
łał. Chociaż losy 
przekazanej przez 
niego podziemiu „S” 
maszyny do pisania 
są do dziś niewy-

jaśnione, trafił do wydawnictwa 
„Jedność”. Drukowane na powielaczu 
pismo nielegalnej już Solidarności 
zgodnie z sugestią Winicjusza było 
opatrywane napisem 30 tys. egz. 
Nakład był dużo mniejszy, ale cho-
dziło o to, żeby „oni” myśleli inaczej. 
Doszło do wpadki w NOT... Wini-
cjusz został aresztowany i otrzymał 
wyrok 3 lat pozbawienia wolności 
z dekretu o stanie wojennym. Wła-
śnie w więzieniu w Strzelinie powstał 
pierwszy wiersz o murze i kratach, 
które podzieliły na pół jego świat. 
11 maja 1982 r. napisał oświadcze-
nie, że jako niewinnie aresztowa-
ny rozpoczyna głodówkę, którą 

PrL  
oGłaSzał 
koLejne 

aMneStie, 
a władze 

nadaL 
Szykanowały 

działaCzy 
nSzz „S” 

w PodzieMiu.
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zakończył 15 października. Siedział 
od 9 maja 1982 do 19 lutego 1983 roku, 
kiedy dostał 5 dni przepustki z wię-
zienia. W wyniku wielomiesięcznej 
głodówki zachorował na wrzody 
żołądka i dwunastnicy. W szpitalu po-
prosił przez lekarza o przerwę w ka-
rze na okres leczenia. 22 lipca 1983 
roku władze PRL ogłosiły amnestię.

W odpowiedzi na zamordowa-
nie ks. Jerzego Popiełuszki powstał 
Jawny Komitet Obrony 
Praworządności, którego 
bardzo aktywnym człon-
kiem został Winicjusz 
Gurecki.

Emigrant
PRL ogłaszał kolejne 
amnestie, a władze nadal 
szykanowały działaczy 
NSZZ „S” w podziemiu. 
Ze względu na żonę i syna 
w 1985 roku Winicjusz 
postanowił wyjechać do Kanady. 
Po rozmowie w ambasadzie otrzymał 
promesę wizy i obietnicę azylu po-
litycznego. Paszport w jedną stronę 
wstrzymywano mu jednak do 1986 
roku. W Kanadzie wylądował 22 paź-
dziernika 1986 roku, a dwa dni póź-
niej poszedł 
do pracy. 
Już w so-
botę wysłał 
pierwsze 
150 dolarów 
na podziem-
ny Region 
Zachodnio-
pomorski. 
Przekazy 
szły przez 
Jerzego Wró-
blewskiego. 
Winicjusz 
pracował, 
utrzymywał rodzinę i wspierał 
„S”. Trzeba wspomnieć, że wielu 
imigrantów, czasem nawet PZPR-
-owskiej proweniencji, korzystało 

ze statusu uchodźcy i pobierało duże 
pieniądze od kanadyjskich podatni-
ków. Winicjusz ciężko pracował nie-
mal do osiemdziesiątki, dopóki cho-
roba nie zmusiła go do emerytury.

Poeta i dzienikarz
W Kanadzie Winicjusz Gurecki 
opublikował dziesiątki świetnych 
artykułów i wydał kilka tomików 
wierszy, m.in. „Smugi cienia”.

Dzięki stowarzyszeniu „Gryf Po-
morski” w 2008 roku Winicjusz wydał 
zredagowaną przez siebie książkę pt. 
„Rzecz o Stanisławie Januszce”. Obok 
wierszy tego zmarłego w 2009 roku 
w Toronto poety rodem z Podlasia za-
mieszczone były artykuły o nim sze-

ściu autorów 
związanych 
z „[Nowym] 
Kurierem 
Polsko-Ka-
nadyjskim” 
(Polish-
Canadian 
Independent 
Courier). 
Pismo to za-
łożył w 1972 
roku Wilek 
Markie-
wicz, a przez 
prawie 30 lat 

redagowała Jolanta Cabaj. Winicjusz 
Gurecki dwukrotnie reprezentował 
„Nowy Kurier” na Forum Mediów 
Polonijnych w Tarnowie i otrzymał 

pierwszą nagrodę za reportaż z tej 
imprezy.

Na zawsze pozostał człowiekiem 
Solidarności. Kiedy dowiedział się, 
że w skrajnej nędzy żyje w Warsza-
wie Jerzy Narbutt, autor słynnego 
Hymnu Solidarności, natychmiast 
włączył się w akcję pomocy. Zorgani-
zował w Toronto zbiórkę pieniężną, 
skontaktował się też z red. Jerzym 
Biernackim i z senatorem Zbignie-

wem Romaszew-
skim. Działania 
te zakończyły 
się przyznaniem 
Jerzemu Narbut-
towi niewielkiej 
emerytury pod-
czas pierwszych 
rządów PiS-u. 
Winicjusz dotarł 
również do Re-
gionu Mazowsze 
NSZZ Solidarność. 

Dzięki kontaktom z sekretarzem 
„Mazowsza” Grzegorzem Iwanickim 
ciężko choremu na białaczkę Narbut-
towi wykupiono potrzebne leki.

Bez orderu
Można dyskutować, czy poza ude-
korowaniem Winicjusza Gureckiego 
Krzyżem Wolności i Solidarności 
w grudniu 2015 roku władze wol-
nej Polski nie powinny mu nadać 
orderu Polonia Restituta. Można 
ubolewać, że tak ważny dla ludzi 
niezamożnych 400-złotowy dodatek 
kombatancki, przyznany mu z mocy 
ustawy 1 września 2017 r., z przyczyn 
biurokratycznych otrzymał po raz 
pierwszy w lutym bieżącego roku.

Winicjusza doceniają wszyscy, 
którzy go poznali, czytali jego poezję 
lub prozę. Ma wielki dar wydobywa-
nia dobra z ludzi, których spotyka. 
Można się z nim spotkać, wpisując 
w przeglądarce link https://vimeo.
com/152908561, a jeśli zostanie zadane 
pytanie o hasło, trzeba wpisać małymi 
literami jedno słowo: polishfilm. 

w kanadzie winiCjuSz 
GureCki oPuBLikował 
dzieSiątki świetnyCh 
artykułów i wydał kiLka 
toMików wierSzy.

w odPowiedzi 
na zaMordowanie 

kS. jerzeGo 
PoPiełuSzki 

PowStał jawny 
koMitet oBrony 

PraworządnośCi.


