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  Tak czy inaczej, spadł nań niechcia-
ny wgląd w przyszłość. Najchętniej 
pozbyłby się go, wyparłby to wtajem-
niczenie. Na marginesie można zało-
żyć, że autobiografie powstają, gdyż 
ich autorom przeszłość nie daje spo-
koju. I ta przeszłość staje się źródłem 
wiedzy. Na dźwięk „przeszłość” u nie-
których powstaje awersja, u innych 
przeciwnie – pragnienie jej poznania. 
Bożyk z pewnością zauważył, iż ma 
skłonność do porządkowania swego 
życia. Zauważył także, że życie – jako 
opowieść – pęcznieje w trakcie pisem-
nego utrwalania, niepostrzeżenie, jak-
by magicznie rozrasta się, nabiera roz-
machu. Było to skromne życie – gdyż 
takie ono zawsze jest – ale dzięki coraz 
bardziej umiejętnemu przedstawieniu 
zmienia kategorię: staje w szeregu ży-
wotów wielkich ludzi. Z nieznanego
przechodzi w to, co poznane i znane. 
Staje się wydarzeniem. Autor urasta 
we własnych oczach. Autobiografia, 
nawet ta nieporadna, czule przema-
wia do czytelnika: nie tyle siłą myśli 
czy rozumu, ile mądrością doświad-
czanego życia. I tak oto dzięki tej – je-
śli nie sztuce, to powiedzmy: przed-
sztuce – autobiografista zaczyna wieść
egzystencję coraz szczelniej wypeł-
nioną znaczeniem.
  Bez śmierci, zakładamy, trudno by-
łoby nam zrozumieć życie. Tymcza-
sem nie o rozumienie życia chodzi, 
Paweł nie rozumie śmierci, tego, że 
chce mu zabrać bezcenny skarb. Han-
ka jest dlań ważniejsza niż całe KC, 
niż całe PZPR. Ważniejsza niż Go-
mułka, Gierek, Jaruzelski i Wałęsa na 
dokładkę, niż ekonomia socjalizmu i 
kapitalizmu razem wzięte. Sierotą go
czyni Hanka. Gierek, w którego wie-
rzył, także go opuścił, bo przeinwesto-
wał nasz kraj. To samo ojciec Pawła, 
założył drugą rodzinę w Rosji. Tam 
się ożenił z nauczycielką, ma dwóch 
synów, z których jeden ma na imię 
Paweł. Po prostu, mówiąc ironicznie, 
przeinwestował. Czyż nie jest to ko-
miczna historia?! I ta śmierć, która tyl-
ko czyha. Nasz Bożyk uwierzył, że je-
go przeznaczeniem jest kochać Hankę 
i doradzać, asystować I sekretarzowi. 
Czy to nie jest śmieszne? Ależ, pro-
szę państwa! Do pewnego stopnia i 
owszem. Jest! Tak, jest śmieszne, ale 
też tragiczne. Bo Hankę wyrotowała 
oniryczna przepowiednia, a Gierka 
obalili jego koledzy partyjni. Przypo-
minam, z kolegami z Biura Politycz-
nego nie ma dyskusji, podobnie jak 
nie ma jej ze śmiercią.
 Polityka zagraża miłości, Hanka, póki 
żyje, zagraża polityce. Bezpieczne od-
dzielenie tych żywiołów nie jest łatwe.
Miłość upomina się o swoje wyłącz-
ne prawa, ale też polityka nawołuje, 
wzywa swoich wybrańców, żeby jej 
się poświęcili, podążając za nią krok 
w krok. Para zakochanych dużo, właś-
ciwie bezustannie podróżuje. Na przy-
kład nie mając dość czasu na zwie-
dzenie pałacu Topkapi w Stambule, 
Hanka i Paweł wdepnęli więc na chwi-
lę do haremu. Niegdyś pełno było tam
dziewczyn, sułtani różnie je traktowa-
li. Niektórzy w ogóle unikali kontaktu
z odaliskami, niektórzy swą miłość 
skupiali na jednej z nich: „Dyrekcja 
muzeum haremu jest w posiadaniu 
listów sułtana, który nieszczęśliwie 
zakochał się w swej poddanej pozo-
stającej do jego dyspozycji. Ta wolała
jednak być mu uległa fizycznie, niż 
kochać go prawdziwą miłością. Sułtan 
narzeka w liście, iż widocznie tak musi 
być, że polityka i miłość nie idą w pa-
rze”. Autor analizowanej tu książki, 

zamiast wpaść w panikę, spokojnie 
i z korzyścią odniósł tę informację do 
siebie. Pisze: „Słysząc to, poczułem się 
raźniej. W mojej miłości do Hanki po-
lityka okazała się również poważnym 
utrudnieniem, choć nie poddaliśmy się, 
nasz związek nie został naruszony”. 
 Najbardziej zaciekawiła mnie reflek-
sja nad – mówiąc górnolotnie – czło-
wieczeństwem w przypadku kogoś,
kto jest asystentem polityka, czyli 
człowieka władzy. Skromniej, jak po-
zostać człowiekiem, będąc u władzy 
– na samym jej szczycie. Autor chwa-
li się, iż w swoim życiu odczuł ciężar 
polityki, ale miłość do Hanki zwycię-
żyła. W autobiografii Bożyka ważą 
się argumenty za i przeciw wdaniu się 
w politykę. Dochodzi w niej z jednej 
strony do identyfikacji autora z sobą 
jako podmiotem opisywanym, z dru-
giej zaś żywa jest troska o zachowa-
nie wobec siebie krytycznego dystan-
su. Wobec siebie i wobec miejsca pra-
cy, wobec KC, kuźni myślenia mniej 
lub bardziej utopijnego. Podjął się roli 
konsultanta w przekonaniu, że opłaca
mu się być blisko wielkiej historii, 
przed którą i tak nie ma ucieczki. 
Uznał, że warto podjąć takie ryzyko. 
Był to rodzaj leczenia się z frustracji 
po tym, jak mu odmówiono paszpor-
tu i udaremniono wyjazd na Zachód. 
Tak czy inaczej, młody profesor lgnął 
do władzy. Nieżyczliwi mu nazywali
to po swojemu: że jest to kompromi-
tujące zaprzedanie się jej. Posłuchaj-
my: „Czy mogłem odrzucić ofertę 
Gierka? Teoretycznie mogłem, w prak-
tyce jednak nie potrafiłem tego zro-
bić. Czy chłopak, który piętnaście lat 
wcześniej przyjechał do Warszawy 
z prowincjonalnego domu dziecka, 
nie znając tu dosłownie nikogo, mógł
mógł oprzeć się takiej propozycji?” 
Oczywiście, że nie mógł. Zresztą ocze-
kiwania Edwarda Gierka były umiar-
kowane, on potrzebował asystenta, 
który pomógłby mu – najogólniej rzecz
ujmując – w opanowaniu i zrozumie-
niu problematyki ekonomicznej. Nie 
chodzi o pisanie przemówień, od tego 
są inni, poza tym szef sam potrafi 
przemówić: „Chodzi o przygotowa-
nie tez do takich wystąpień”. Od cza-
su do czasu trzeba mu też podrzucić 
w pigułce informacje na temat tego, 
co dzieje się w gospodarce światowej i 
jaki ma to wpływ na gospodarkę pol-
ską. Współpraca z Gierkiem musi być
otoczona dyskrecją. Paweł Bożyk czu-
je, że ta propozycja to duży awans, ale
i duże niebezpieczeństwo. Stanowis-
ko, które obejmie, miałoby na szczęś-
cie charakter merytoryczny, nie poli-
tyczny. Gierek to technik, więc rola do-
radcy sprowadzałaby się do wyjaśnia-
nia pierwszemu sekretarzowi wszyst-
kich zawiłych spraw ekonomicznych. 
Hanka Bożyk, piękna i mądra żona 
jest za: „Znam twoje poglądy, słu-
cham tego, co mówi Gierek. Widzę 
w tym jakąś zbieżność. Obu wam nie 
są obce warunki codziennego życia ro-
botników, chłopów, obaj przeszliście 
trudną drogę”. Kiedy się wreszcie po 
raz pierwszy spotkają, Gierek wyjawi 
wprost, że potrzebuje pomocy Pawła, 
którego z rozpędu i niezasłużenie, nie-
jako na wyrost nazwie t o w a r z y-
s z e m: „Nie mam czasu czytać fa-
chowych gazet, nie biorę udziału 
w dyskusjach ekonomistów, nie wiem 
więc, czy to, co my robimy w Polsce, 
jest zgodne z tym, co robią inni. 
Chciałbym was prosić o to, byście 
co jakiś czas, zwłaszcza wtedy, gdy 
w świecie mają miejsce jakieś nad-
zwyczajne wydarzenia gospodarcze 

bądź też wydarzenia polityczne wpły-
wające na gospodarkę, informowali 
mnie o tym”. A więc informacja na 
wagę, by tak rzec, politycznego złota. 
Polityk niepoinformowany w porę, 
to ślepiec z białą laską, którą ostukuje 
powietrze: „Możecie informować w 
różny sposób, pisząc krótkie raporty 
lub też osobiście. Jeżeli chodzi o oso-
biste spotkania ze mną, nie będzie łat-
wo, drzwi do mojego gabinetu będą 
często okupowane, bo chętnych do 
rozmowy jest wielu i co gorsza, więk-
szość z nich to ludzie ze szczytów wła-
dzy. Nie zrażajcie się tym, będziecie 
mieli pierwszeństwo”. A więc widzi-
my, że Bożyk jak wóz strażacki, jak
pogotowie medyczne czy techniczne 
ma status pojazdu uprzywilejowane-
go. Zresztą gmach KC jest ostro moni-
torowany. Przedsięwzięte są tu szcze-
gólne kroki. Przekonał się o tym Bo-
żyk w pierwszych dniach pracy.
 Na pytanie, czy podoba się mu nowa 
polityka gospodarcza, Bożyk odpo-
wiada śmiało: „Po pierwsze, podoba 
mi się to, że jest ona otwarta na świat. 
Po drugie, podoba mi się orientacja 
polityki na postęp technologiczny. Po 
trzecie, popieram wykorzystywanie 
kredytów zagranicznych do finanso-
wania rozwoju polskiej gospodarki. 
Wiem, że macie daleko idące plany 
dotyczące rozwoju przemysłu, rolnic-
twa, budownictwa mieszkaniowego, 
sfery socjalnej, a także infrastruktury. 
Chcecie stworzyć miliony nowych 
miejsc pracy, podnieść poziom życia 
Polaków. To są bardzo ambitne plany, 
pamiętajcie tylko: nie naruszcie mak-
roproporcji gospodarczych, zwłaszcza 
jej równowagi, bo wtedy wszystko 
weźmie w łeb, ale to już inna sprawa, 
wykraczająca poza zakres dzisiejszej 
rozmowy”. Gierek był bardzo, ale to 
bardzo zadowolony, gdyż z kompe-
tentnych ust usłyszał potwierdzenie 
swoich wyobrażeń o strategii rozwoju 
Polski.  
  W pierwszych dniach pracy nikt się 
Bożykiem nie interesował, więc zajął 
się uporządkowaniem gabinetu: „Nie 
miałem pojęcia, kto przede mną w nim 
siedział. Szafa wypełniona była jaki-
miś rupieciami, podobnie biurko. Po-
sprzątałem osobiście, spakowałem 
zbędne rzeczy, część do znalezionej 
w szafie tekturowej walizy, i wszyst-
ko zaniosłem do męskiego WC, który 
znajdował się po przeciwnej stronie 
korytarza, dwa pokoje dalej. Nie mi-
nęło 10 minut, gdy usłyszałem na ko-

rytarzu głośne rozmowy, bieganinę, a 
nawet krzyki. Była to sytuacja nienor-
malna, zwykle panowała tu absolutna 
cisza. Wyszedłem więc i zobaczyłem, 
że przedmiotem szczególnego zainte-
resowania umundurowanej i nieumun-
durowanej służby strzegącej gmachu 
jest męska toaleta”. Wybuchając śmie-
chem, asystent Bożyk podszedł do te-
go „dziwnego” pakunku, otworzył go,
pokazując rupiecie. Wszyscy odetchnę-
li z ulgą, bo okazało się, że nie był to 
materiał wybuchowy, nie była to dy-
namitowa zasadzka. To zdarzenie po-
kazuje, jak łatwo wziąć kogoś za ter-
rorystę. Gmach KC był, jak widać, pod 
czułą ochroną. Sekretarze pracowali 
w swoich gabinetach non stop, bez 
wytchnienia. W ciszy pełnej anoni-
mowej powagi. Bożyk czuł się tu jak 
samotna wyspa. Wiedział, że musi 
przygotować dla szefa jakiś bombo-
wy wątek. Potencjalnie tematów było 
bez liku. Sytuacja była sprzyjająca, 
gdyż Gierek, przynajmniej jak dotąd, 
nie był skory do łajania kogokolwiek. 
Z natury był człowiekiem łagodnym, 
ugodowym. Trzeba tylko utrafić w je-
go gust, w jego pragnienie. Chodziło-
by więc o taki temat, który wykazałby 
erudycję szefa, oblatanie w problema-
tyce międzynarodowej.
  Ciotka Hanki nie miała nic prze-
ciwko współpracy z Gierkiem: „Wraz 
z upływem lat wchodziłem do rodzi-
ny książąt i fabrykantów coraz głębiej. 
Któregoś roku na zjeździe rodzinnym 
posadzono mnie na miejscu honoro-
wym, co było dla mnie całkowitym 
zaskoczeniem. Przecież jeszcze nie 
tak dawno uważano mnie w tej rodzi-
nie za intruza”. Ciekawie wyglądała 
drużyna polityczna Gierka. Ważną po-
stacią był Franciszek Szlachcic, które-
mu I sekretarz powierzył opiekę poli-
tyczną nad badaniami naukowymi, 
postępem technicznym, informatyką. 
Edward Babiuch był klasycznym tech-
nokratą, dobrze zorganizowanym, ele-
gancko ubranym, kulturalnym. Jan
Szydlak wyglądał na klasycznego apa-
ratczyka, chwilami rubasznego, kiedy 
indziej poważnego: nadzorował spra-
wy ekonomiczne. Znajomość proble-
matyki gospodarczej nie stanowiła jego 
mocnej strony, ale nie przeszkadzało 
mu to czuć się panem na tym stano-
wisku. Z jego inicjatywy wygłaszano 
dziesiątki referatów, dyskusje trwały 
godzinami. Jerzy Łukaszewicz był se-
kretarzem do spraw propagandy. Win-
centy Kraśko, człowiek niezwykle 

kulturalny, humanista, dobrze wy-
kształcony i oczytany. No i Ryszard
Frelek, który specjalizował się w prob-
lematyce stosunków międzynarodo-
wych: „Gabinet Frelka był olbrzymi, 
co najmniej pięć, sześć razy większy 
niż mój pokój. Niewiele różnił się od 
gabinetu I sekretarza. W jego skład 
wchodził sekretariat, część główna po-
dzielona na dwa sektory: konferencyj-
ny z wysokim długim stołem i wielo-
ma krzesłami, oraz recepcyjny, z nis-
kim stolikiem, kanapą i kilkoma fote-
lami. Na zapleczu gabinetu był mały 
pokój wypoczynkowy, gdzie goście se-
kretarza mogli coś zjeść (jedzenie przy-
noszono z kuchni), wypić kawę, her-
batę czy koniak, a gospodarz w chwi-
lach wolnych (gdy na przykład praco-
wał do późna w nocy) mógł chwilę 
odpocząć bądź wręcz zdrzemnąć się 
na stojącej obok kanapie. Gabinety 
pozostałych sekretarzy były niemal 
identyczne”. W ciągu kilku miesięcy 
Paweł Bożyk złożył wizyty u wszyst-
kich sekretarzy, odpowiadając na ich 
zaproszenia. Zauważył, że sekretarze 
różnili się między sobą diametralnie. 
Wszyscy byli zapracowani, ale Gierek 
najbardziej – od rana do późnego po-
południa w kolejce oczekiwały dzie-
siątki osób z kraju i z zagranicy.  

   Był rok 1974. Kraje zrzeszone w 
OPEC kilkakrotnie podniosły cenę 
ropy. Ten fakt sprawił, że rozpoczął się 
proces schyłkowy polityki Edwarda 
Gierka. W tym momencie Paweł Bo-
żyk poczuł, że polityka zaczęła wcią-
gać go na całego: „Wprawdzie nie po-
dejmowałem żadnych decyzji, które 
dotyczyłyby bezpośrednio bieżącej 
praktyki, ale obcowanie z polityką zna-
lazło się nagle na pierwszym planie, 
spychając w cień rodzinę”. Powinien 
spać, a siedział przy biurku i myślał 
o jutrzejszej rozmowie z Gierkiem. 


