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ARTYKUŁ

Życzenia dla ministra. Życzenia od ministra

Autor: ANDRZEJ BOBOLI 01.02.2021

Wśród setek tysięcy jednostek archiwalnych przechowywanych w Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej zachowały się też takie, w których zgromadzono
korespondencję prowadzoną z gen. Czesławem Kiszczakiem.

 

Otrzymywał on listy od momentu odjęcia stanowisko ministra spraw wewnętrznych w lipcu 1981 r. aż do
dymisji w lipcu 1990 r., będąc po drodze premierem (który nie sformował rządu) i wicepremierem w rządzie
Tadeusza Mazowieckiego. Nadawcy byli przeróżni: instytucje i osoby prywatne, znane osobistości i ludzie
nikomu nie znani, starzy i młodzi, funkcjonariusze i cywile. Dobrą okazją do napisania listu były życzenia, na
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które czasami nawet przychodziła odpowiedź. Oto mała próbka tego, jakie listy otrzymywał gen. Kiszczak, a
jakie  pisywał.  Wszystkie  cytaty  pochodzą  z  dokumentów  zachowanych  w  Archiwum  Instytutu  Pamięci
Narodowej; zachowano pisownię oryginalną.

 

Edward Grzelak do gen.  broni  Czesława Kiszczaka,  członka Biura Politycznego KC PZPR,  Ministra Spraw
Wewnętrznych

Drogi Czesławie,

Ślę Ci moc serdecznych pozdrowień z okazji świąt i nowego roku. Życzę pomyślności w pracy i w życiu
osobistym oraz wiele honorów za tak ciężką i owocną pracę.

Chcę Cię zapewnić, iż Twojego zaufania, które przed paru laty wyraziłeś w kilku listach, nie zawiodłem.
Starałem się, jak mogłem i umiałem, pomagać ekipie tow. W. Jaruzelskiego. Za to właśnie obrywałem i
obrywam od „naszych” z wewnętrznej, partyjnej opozycji. Owszem, jest taka. Oni wojska strasznie nie lubią.
Nie skarżę się, ale kiedyś Ci to opiszę.

Z wyrazami szacunku
Edward Grzelak

[dopisek: Nie bardzo wiem kto to jest ani nie pamiętam żebym coś pisał do autora listu. Cz. K.]

 

***

 

Życzenia dla dyrektora naczelnego zarządu Lasów Państwowych towarzysza Ryszarda Dzialuka

Z okazji „Dnia Lasu i Zadrzewień” proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień oraz najlepszych życzeń
dalszej pomyślnej realizacji odpowiedzialnych zadań, służących rozwojowi gospodarki leśnej.

Zaangażowana i  ofiarna praca ludzi  lasu, którzy z pasją i  oddaniem troszczą się o poszerzenie „zielonych



płuc miast” cieszy się zasłużonym szacunkiem i uznaniem całego społeczeństwa.

Życzę, aby wysiłek leśników owocował wciąż nowymi dokonaniami, z pożytkiem dla obecnych i przyszłych
pokoleń.

Proszę przyjąć również życzenia zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

generał broni
Czesław Kiszczak

 

***

 

Życzenia dla ministra rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej towarzysza Stanisława Zięby

Z okazji „Dnia Lasu i Zadrzewień” proszę o przyjęcie pozdrowień oraz najserdeczniejszych życzeń.

To  piękne  święto,  mające  szczególny  wymiar  w  dobie  wzmożonego  rozwoju  techniki,  przypomina
społeczeństwu  o  potrzebie  ochrony  przyrody,  niezbędnej  do  życia  każdego  z  nas  ofiarnym,  codziennym
trudzie pracowników gospodarki leśnej, którzy z pasją wykonują swój zawód.

Życzę, aby spełniły się wszystkie zamierzenia kierowanego przez Towarzysza Ministra resortu w zakresie
ochrony i poszerzenia zasobów leśnych naszego kraju.

Proszę przyjąć również życzenia zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

generał broni
Czesław Kiszczak

 

***

 



List posła na Sejm PRL, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia „PAX” Jana Waleczka

W związku z wybraniem Pana do najwyższych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej składam w
imieniu własnym i katowickiej organizacji Stowarzyszenia PAX najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia
dalszych sukcesów w tej tak ważnej i odpowiedzialnej pracy polityczno-społecznej.

Powierzona funkcja jest wyrazem uznania dla Pana ze strony delegatów na X Zjazd PZPR.

Przyjęty przez Wasz Zjazd program oraz wytyczne dalszego dynamicznego rozwoju Polski uważamy za
zobowiązanie dla wszystkich Polaków i będziemy się w pełni starać urzeczywistniać je – dla dobra naszej
Ojczyzny, odnowy moralnej narodu a także idei porozumienia i rozwoju demokracji socjalistycznej.

Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego szacunku i raz jeszcze życzenia osobistej satysfakcji.

Jan Waleczek

 

***

 

List ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań Adama Łopatki

Z okazji 42 rocznicy powołania organów Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa pragnę przekazać
Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów zawodowych i szczęścia w życiu
osobistym.

Składam  również  na  ręce  Towarzysza  Ministra  życzenia  dla  całego  kolektywu  Ministerstwa  Spraw
Wewnętrznych,  z  satysfakcją  podkreślając  wieloletnią  współpracę,  wzajemne  zrozumienie  i  bliskie
przyjacielskie kontakty.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Adam Łopatka



 

***

 

List szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bielsku Białej płk Stanisława Nowaka

Z okazji zasłużonego awansu w stopniu kierownictwo służbowe i partyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych  wraz  ze  wszystkimi  funkcjonariuszami  MO  i  SB  województwa  bielskiego  składa  Wam
Towarzyszu Ministrze najserdeczniejsze gratulacje.

Łączymy je z wyrazami szacunku i życzeniami wszelkiej pomyślności w pełnieniu wielce odpowiedzialnych
obowiązków.

Wasz awans napawa nas dumą i satysfakcją, a jednocześnie zobowiązuje do postępowania przynależnego
funkcjonariuszom dowodzonym przez Generała Broni.

płk Stanisław Nowak

 

***

 

List zastępcy szefa WUSW w Łomży ds. Służby Bezpieczeństwa płk Jerzego Panasewicza i szefa WUSW w
Łomży płk Andrzeja Marcinkowskiego

Z OKAZJI  MIANOWANIA TOWARZYSZA PRZEZ RADĘ PAŃSTWA NA STOPIEŃ GENERAŁA BRONI  PROSZĘ
PRZYJĄĆ  OD  WSZYSTKICH  FUNKCJONARIUSZY  SŁUŻBY  BEZPIECZEŃSTWA  I  MILICJI  OBYWATELSKIEJ
WOJEWÓDZTWA ŁOMŻYŃSKIEGO ORAZ KIEROWNICTWA PARTYJNEGO I SŁUŻBOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
URZĘDU SPRAW WEWNĘTRZNYCH W ŁOMŻY SERDECZNE GRATULACJE.

WRAZ  Z  GRATULACJAMI  PRZESYŁAMY  Z  CAŁEGO  SERCA  PŁYNĄCE  GORĄCE  ŻYCZENIA  DŁUGICH  LAT
TWÓRCZEJ PRACY DLA DOBRA PARTII, NASZEJ LUDOWEJ OJCZYZNY I RESORTU.



PROSIMY RÓWNIEŻ O PRZYJĘCIE JAK NAJLEPSZYCH ŻYCZEŃ POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM.

płk Jerzy Panasewicz
płk Andrzej Marcinkowski

 

***

 

List  inż.  Ignacego  Soszyńskiego  –  Zagraniczna  Firma  Polonijna  INTER-FRAGRANCES-LA  FORET  Zakład
Produktów Aromatycznych, Kosmetycznych i Drzewnych

Z okazji powierzenia Panu generałowi przez wyborców mandatu na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
składam Panu  najlepsze  gratulacje  oraz  życzenia  pełnej  realizacji  zaplanowanego  programu,  a  także
satysfakcji z dokonań dla narodu i ludowego państwa polskiego.

Łączę wyrazy szacunku.
inż. Ignacy Z. Soszyński

 

***

 

List Pawła Brylikowskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych

W drodze korespondencyjnej pragnę złożyć Ob. Ministrowi najszczersze gratulacje z okazji wyboru na posła
do sejmu PRL, nie to nie są kpiny obserwując doskonałe metody działania M.S.W., biorąc pod uwagę bardzo
wysokie wyniki osiągane przez wysoko wyszkolonych pracowników resortu M.S.W. jestem przekonany, że
jest Ob. Minister Posłem, dlatego pisze już teraz, aby być pierwszym tym, który wierzył w działania M.S.W.

Z poważaniem



Paweł Andrzej Brylikowski

 

***

 

List prof. dr hab. Ryszarda Bendera do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych, 12
września 1989 r.

Wielce Szanowny Panie Generale i Premierze!

Rad jestem bardzo, iż Pan Generał nadal i w obecnym Gabinecie, kierował będzie tym, jakże ważnym dla
państwa  Ministerstwem.  Proszę  o  przyjęcie  najlepszych  gratulacji  i  życzeń  pomyślności  w  wysiłkach
podejmowanych w pracy dla Polski.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku, dołączam najlepsze pozdrowienia
Ryszard Bender

 

***

 

List  dyrektora  Biura  „B”  MSW  płk  dr  Zenona  Daroszewskiego  do  Wicepremiera  PRL,  Ministra  Spraw
Wewnętrznych, 13 września 1989 r.

W związku  z  powołaniem Towarzysza  Ministra  na  stanowisko  Wicepremiera  Polskiej  Rzeczypospolitej
Ludowej proszę przyjąć w imieniu Kierownictwa Biura „B” MSW i Kolektywu Jednostki serdeczne życzenia i
gratulacje.

Życzymy wielu sukcesów w zaszczytnej służbie dla dobra naszej Socjalistycznej Ojczyzny oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.



Dyrektor Biura „B” MSW
Płk dr Zenon Daroszewski

 

***

 

List Władysława M. do generała broni Czesława Kiszczaka

Składam Panu generałowi najlepsze życzenia w związku powołaniem – wyborem na stanowisko ministra
spraw wewnętrznych.

Najlepiej spodobało mi się wypowiedź Pana aby nie litować się nad młodzieżą i gonić do roboty, bo tak
czynił Pan wobec własnych dzieci, którym wyszło to na zdrowie. Ja też starałem się córkę zapędzać do
pracy. Ale ponieważ była przybraną córką – niewiele osiągnąłem na tym odcinku.

Władysław M.

 

***

 

List Marii N. do Czesława Kiszczaka

Mam dla Pana wiele sympatii. Uważam Pana za „prawdziwego Polaka”. Nie chcę wspominać przeszłości.
Kocham swoją Ojczyznę nad życie. Obecnie jest ona w wielkiej potrzebie. Ja biedna emerytka przekażę dla
niej, dla ratowania od zguby 1000 zł. Proszę Pana aby Pan też pewną sumę przekazał i zaapelował do
innych prominentów (dawnych) o dołączenie się, będzie to wspaniały gest. Liczę bardzo na Pana. Myślę że
Pan mnie nie zawiedzie.

Ślę wyrazy szczerego szacunku



„Szczera Polka”
Maria

P.S.

Winnam  Panu  dodatkowe  wyjaśnienia  dlaczego  właśnie  do  Pana  się  zwróciła  z  tym  apelem.  Otóż
wyczytałem w gazecie wyborczej „Solidarności” że przyznał się Pan do posiadania na koncie ponad 5000
dolarów. Boże jakaż to zawrotna suma, w głowie mi się zakręciło. Pomyślałam!! Może coś odda dla Polski.
Poproszę.

M.

 

***

 

List Henryka K. do Czesława Kiszczaka

Z okazji Urodzin przypadają wasz urodziny 19 X, z tej okazji przekazuje obywatelowi życzenia urodzinowe.

Szanowny generale broni Czesław Kiszczak

Przyjmijcie moje listowne najlepsze życzenia dalszych sukcesów w Waszej wielce odpowiedzialnej pracy na
stanowisku  ministra  spraw  wewnętrznych.  Szczęścia,  zdrowia,  105  lat,  życzę  pomyślności  w  życiu
osobistym.

Czekam odpowiedzi listownej, czy mój list został przyjęty.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi myślami

Z poważaniem
Henryk K.

 



***

 

List wicemarszałek Sejmu PRL Olgi Krzyżanowskiej do wiceprezesa Rady Ministrów Czesława Kiszczaka

Szanowny Panie Prezesie,

Serdecznie dziękuję za nadesłane mi życzenia. Szczerze ceniąc sobie Pana pamięć, pragnę wzajemnie
życzyć wszystkiego najlepszego.

Z poważaniem
Olga Krzyżanowska

 

***

 

List przewodniczącego Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Alfreda Owoca i prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zofii Tarasińskiej do gen. broni Czesława Kiszczaka

Prosimy przyjąć  serdeczne gratulacje  z  okazji  powołania  Obywatela  na stanowisko Wiceprezesa Rady
Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Jesteśmy  przekonani,  że  realizacji  przez  Obywatela  Premiera  trudnych  i  odpowiedzialnych  zadań
towarzyszyć będą zawodowe, polityczne i społeczne sukcesy.

Wyrażamy przekonanie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł liczyć na dobrą współpracę z
kierowanym  przez  Obywatela  Premiera  resortem  oraz  na  życzliwe  zainteresowanie  ubezpieczeń
społecznych.

Prosimy także przyjąć życzenia zdrowia, satysfakcji oraz osobistej pomyślności

Alfred Owoc



Zofia Trzcińska

 

***

 

Społeczny  Komitet  Fundacji  Sztandaru  Rejonowemu  Urzędowi  Spraw  Wewnętrznych  w  Mońkach  woj.
Białystok

zaprasza

Tow. Ministra Spraw Wewnętrznych
gen. broni Czesława Kiszczaka

NA UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE
Z 45 ROCZNICĄ
POWSTANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I MILICJI OBYWATELSKIEJ

które odbędą się w dniu 7 października 1989 r. w Mońkach. Rozpoczęcie o godz. 11.00.

 

***

 

W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, gen. broni Czesława Kiszczaka
serdecznie dziękuję za przesłanie zaproszenia na uroczystość wręczenia sztandaru R.U.S.W. w Mońkach.

Jednocześnie z przykrością informuję, że z uwagi na wcześniejsze zaplanowane zajęcia gen. broni Czesław
Kiszczak nie będzie mógł wziąć udziału w tych uroczystościach.

płk Czesław Żmuda
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