
Uzasadnienie przyznania Medalu Przemysła II za rok 2019 

Kapituła Medalu Przemysła II Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu zdecydowała o przyznaniu tego 

wyróżnienia 
 

Panu Krzysztofowi Wyszkowskiemu 

 

„W tym bowiem mieście [Gdańsku] przed dziewiętnastu laty narodziła się 
«Solidarność». Było to przełomowe wydarzenie w historii naszego Narodu i dziejach 
Europy. «Solidarność» otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem 
totalitarnym, zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy 
rozdzielonej od czasów drugiej wojny światowej. Nie wolno nam tego nigdy zatrzeć 
w naszej pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego”. Słowa 
świętego Jana Pawła II domagają się przypominania, więcej – trwałego zakorzenienia 
w naszej pamięci, w dobie postępującej amnezji, która grozi utratą tożsamości. 
Ocalenie prawdziwej solidarności i jej chrześcijańskiego waloru pozostaje sprawą 
priorytetową. A jest to możliwe przede wszystkim poprzez ocalenie pamięci tamtych 
czasów, jaką przekazują ich twórcy, żywe znaki tamtych zdarzeń. Takim człowiekiem 
jest Krzysztof Wyszkowski. 

Nasz Laureat to biogram całego pokolenia „Solidarności”. Goniec, robotnik, 
operator spychacza, konwojent towarów, urzędnik biurowy, ajent stacji benzynowej, 
organizator koncertów rockowych i dyskotek, operator wózków widłowych, robotnik. A 
w tym wszystkim człowiek głodny wolności. 

Od 1977 współpracownik KSS KOR, w kwietniu 1978 współzałożyciel 
i działacz, autor deklaracji założycielskiej WZZ Wybrzeża. W sierpniu 1980 uczestnik 
strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pomysłodawca tytułu „Solidarność” dla 
strajkowego biuletynu informacyjnego; w 1981 sekretarz redakcji „Tygodnika 
Solidarność”. Był w tej redakcji jako współorganizator dawnej opozycji, a potem 
człowiek z samego środka wielkiego strajku. Był wiarygodnym świadkiem zdarzeń. 

Pytany, dzięki komu udało się odnieść zwycięstwo w Sierpniu 1980 powiedział, 
że stało się tak dzięki Polakom. „Dziś wszystkich ludzi «Solidarności» wrzucamy do 
jednego kotła jako bohaterów. Tak przecież nie było. Byli bohaterowie i ludzie 
wspierający władzę. Nawet niekoniecznie ze złych pobudek. Niekiedy chcieli spokoju, 
bali się sowieckiej interwencji. Generalnie, przy ogóle społeczeństwa słusznie jednak 
mówimy o bohaterstwie robotników, o zakodowanym w genach Polaków dążeniu do 
wolności i demokracji". 

13 XII 1981 internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku; w 1982 
uczestnik 7-dniowej głodówki w proteście przeciw stosowaniu przemocy wobec 
współinternowanego; w VIII 1982 uciekł; 22 VII 1983 aresztowany, zwolniony na mocy 
amnestii.  W 1989 z ramienia Studia Video Gdańsk obserwator rozmów Okrągłego 
Stołu. Był obserwatorem krytycznym, czemu dał wyraz w artykule „Spod stołu” 
w „Kulturze” paryskiej z VII/VIII 1989. Odmówił podjęcia pracy w „Tygodniku 
Solidarność” kierowanym przez Tadeusza Mazowieckiego, stał się natomiast 
kierownikiem działu politycznego w „TS” kierowanym przez Jarosława Kaczyńskiego. 



W 1991 był doradcą premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, a w 1992 doradcą 
premiera Jana Olszewskiego. Od 2016 jest członkiem Kolegium IPN. 

Niezmiennie pozostaje prawym obserwatorem i komentatorem zdarzeń 
politycznych, kulturowych i cywilizacyjnych. Pisał stosunkowo niedawno: „Obłudnice 
i hipokryci nie używali słowa ‘aborcja’ i ‘przemoc rodzinna’, ale ich ‘prawo do 
urodzenia’ i ‘zupa za słona’ to ten sam program zabijania nienarodzonych i walki 
z rodziną, tradycją i obyczajem. Walka z polskością nazywana jest europejskością, 
ale pozostaje zdradą”.  

Wiele zdarzeń jego życia wpisuje się w herbertowskie „Przesłanie Pana 
Cogito”: 

„idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 
ocalałeś nie po to aby żyć 
masz mało czasu trzeba dać świadectwo 
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy 
a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze 
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych” 

Medal Przemysła II, który mamy zaszczyt wręczyć panu Krzysztofowi 
Wyszkowskiemu przywołuje postać króla Przemysła II, o którym Jan Długosz 
powiedział „On pierwszy zwrócił Polakom godła ich zwycięskie”. Jesteśmy przekonani, 
że Laureat tej nagrody, świadek pokolenia „Solidarności” jest jednym z tych, którzy 
przywrócili nam poczucie godności i dumy. 

 

 

Przewodniczący Kapituły Medalu 

ks. prof. Paweł Bortkiewicz 
 

Przewodniczący AKO Poznań 

prof. Stanisław Mikołajczak 

 
 
 
 
 
 

 
 

Poznań, dnia 2 kwietnia 2022 r. 
 

 


