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Którzy bezprawiu mówią nie... »Solidarność«
Regionu Podbeskidzie 1980–1989 w relacjach
świadków i uczestników

Którzy bezprawiu mówią nie... »Solidarność«
Regionu Podbeskidzie 1980–1989 w
relacjach świadków i uczestników, zebrał i
opracował Artur Kasprzykowski, Bielsko-
Biała 2010, 164 s.

Opublikowane w pracy relacje dwudziestu czterech osób zebrał i opracował Artur
Kasprzykowski z Oddziału IPN w Katowicach – Punktu Konsultacyjnego w Bielsku-Białej.
Działacze „Solidarności”, których relacje znalazły się w tomie, to: Jerzy Bijok, Jerzy
Binkowski, Antoni Bobowski, Mieczysław Chamik, Kazimierz Jafernik, Henryk Kenig,
Patrycjusz Kosmowski, Tadeusz Krywult, Edward Kubas, Józef Łopatka, Ryszard Malarz,
Tadeusz Mendrek, Adam Michalski, Alicja Pawlusiak, Julian Pichur, Wiesław Pyzio, Kazimiera
Sakaluk, Grażyna Staniszewska, Mirosław Styczeń, Marcin Tyrna, Roman Walczak,
Krzysztof Wielgus, Marek Wojtas i Wiesław Wróbel. „Różne są ich biografie. Różnią się
wiekiem, wykształceniem, wykonywanym zawodem, miejscem zamieszkania, sytuacją
rodzinną. Tym, co ich mimo wszystko łączy, jest fakt, że w pewnym momencie swego życia
sprzeciwili się bezprawiu, złu, kłamstwu. Czasem był to zwykły odruch, jednorazowy gest,
czasem wieloletnie, systematyczne działanie. Ten jeden fakt – sprzeciw – wpłynął na ich
dalsze życie: tracili pracę, byli pozbawiani wolności, wypychani na emigracyjną tułaczkę.
Najczęściej sami nie wiedzą, że są solą tej ziemi. Śmieją się, gdy słyszą, że są bohaterami
naszych czasów, że przyłożyli swą małą cegiełkę do walki o wolność Polski. Ich postawy i
życiowe wybory są niezwykłe, ale nie wyjątkowe. Niech ten zbiór relacji, z konieczności
ograniczony, będzie wyrazem hołdu i uznania dla tych wszystkich osób, często nadal
anonimowych, które miały odwagę sprzeciwić się złu, powiedzieć „nie” bezprawiu” –
napisał Artur Kasprzykowski we wstępie do książki.

Tytuł publikacji został zapożyczony z wiersza Jerzego Narbutta „Sól ziemi”:

Którzy bezprawiu mówią nie
to choćby nawet słabi byli
to choćby nie najmądrzej żyli
solą tej ziemi są

tak Bóg
prosto po liniach pisze krzywych.

https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-24465.jpg


Książka została wydana przy finansowym wsparciu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność”.
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