
 

 

Laudacja dla  

Pana Mecenasa Jacka Taylora 

 

Uczestnik najważniejszych wydarzeń drugiej połowy dwudziestego wieku. Nie tylko jako 

ich naoczny świadek, ale też jako ich kreator. Sam o sobie mówi, że ma usposobienie 

awanturnicze, ale w skromności, klasie i wysokiej kulturze osobistej naprawdę trudno 

dopatrzeć się awanturnika. Pan Mecenas Jacek Taylor to raczej wojownik,  

który nieustannie walczy o prawa człowieka, o wolność, o demokrację.  

Panie Mecenasie, choć pochodzi Pan z Poznania, to los rzucił Pana do Trójmiasta, które 

stanowiło centrum wydarzeń historycznych w Polsce w drugiej połowie XX wieku.  

Od lat siedemdziesiątych współpracował Pan z opozycją demokratyczną – z Wolnymi 

Związkami Zawodowymi Wybrzeża, a następnie z NSZZ „Solidarność”. Choć jako 

adwokat, niezatrudniony na umowę o pracę, nie mógł Pan wstąpić do „Solidarności”,  

to mimo wszystko czynnie działał Pan przy Związku. Udzielał porad prawnych, 

przysłuchiwał się naradom Krajowej Komisji Porozumiewawczej. - Nie miałem nigdy 

żadnego tytułu, a za to dużo szarej roboty. Ale nie czułem się pokrzywdzony,  

w Solidarności wszystkich znałem i czułem się jak u siebie – mówił Pan Mecenas nie tak 

dawno w wywiadzie – rzece, opublikowanym w książce „Naprawdę trzeba było coś 

zrobić”.   

W tamtym czasie zaczął się Pan Mecenas angażować również w pomoc prawną dla 

prześladowanych opozycjonistów. Był Pan pełnomocnikiem i obrońcą zarówno tych 

najbardziej znanych, m.in. Lecha Wałęsy, Andrzeja Gwiazdy, Zbigniewa i Zofii 

Romaszewskich, Anny Walentynowicz, ale też anonimowych już dziś bohaterów 

tamtych czasów.  

Rodzina Pana Mecenasa była zaprzyjaźniona z Janem Nowakiem-Jeziorańskim. Dzięki tej 

znajomości stał się Pan niejako kurierem Kuriera z Warszawy. To za Pana pośrednictwem 

Nowak-Jeziorański namawiał w 1983 roku Lecha Wałęsę, aby ten zwołał konferencję 

prasową dla zagranicznych dziennikarzy, podczas której miał zwrócić się do prezydenta 

Ronalda Regana z propozycją zniesienia części sankcji nałożonych na PRL  

za wprowadzenie stanu wojennego. Sprawa częściowego zniesienia sankcji była już 



uzgodniona przez Nowaka-Jeziorańskiego i Zbigniewa Brzezińskiego, którzy uznali,  

że taka propozycja powinna wyjść od Wałęsy. Lech Wałęsa spełnił pokładane w nim 

oczekiwania, a prezydent Regan odpowiedział pozytywnie na apel.    

Miał Pan również swój udział w pracach nad statutem związku zawodowego „NSZZ 

Solidarność”. Podczas strajków w 1980 roku przyjechał Pan do Warszawy, gdzie wraz  

z adwokatami: Władysławem Siła-Nowickim, Janem Olszewskim i Wiesławem 

Chrzanowskim przygotował Pan statut przyszłego związku zawodowego. 

Kiedy powołano Okrągły Stół, trafił Pan do zespołu, który miał opracować reformy prawa 

i sądów. Wówczas Solidarność walczyła o niezawisłość i nieusuwalność sędziowską. 

Gwarantować to miała niezależna od władzy politycznej Krajowa Rada Sądownictwa. 

Domagano się wówczas również likwidacji Prokuratury Generalnej. Czy te postulaty  

nie stały się dziś znów aktualne? 

Również podczas Okrągłego Stołu negocjował Pan przepisy mające poprawić warunki 

humanitarne w więzieniach. Godne traktowanie więźniów zawsze leżało Panu na sercu. 

Na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury, który odbył się w Poznaniu w 1981 

roku, przedstawił Pan Mecenas tragiczną sytuację w polskich więzieniach. Był Pan 

jednym z założycieli Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat”. W sprawie 

więźniów interweniował Pan Mecenas nawet u samego papieża. W 1987 roku, podczas 

pielgrzymki do Polski grupa gdańszczan spotkała się z Janem Pawłem II. W trakcie 

krótkiej rozmowy opowiedział Pan Mecenas papieżowi o losach więźniów politycznych  

i poprosił o wspomnienie o nich podczas mszy. Ojciec Święty dotrzymał słowa. Pod 

koniec roku 1989 był Pan Mecenas negocjatorem w gdańskim więzieniu ‒ po fali buntów 

więźniów kryminalnych, którzy liczyli na amnestię. Henryk Wujec mówił o Panu 

„najlepiej karmiący adwokat”. W obszernej teczce adwokackiej nosił Pan swoim 

klientom kanapki i herbatę. Dawał im Pan poczucie bezpieczeństwa, opieki, 

zainteresowania.  

W latach 90. jako adwokat upominał się Pan o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych przez 

komunizm. Walczył Pan o ukaranie winnych śmierci Jana Rodowicza „Anody” - bohatera 

AK, którego UB zakatowało, a oficjalnie ogłosiło, że sam wyskoczył przez okno. W rewizji 

nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym był Pan obrońcą uznanego przez komunistów 

za zdrajcę płk. Ryszarda Kuklińskiego.    

W roku 1996 pożegnał się Pan z ukochanym zawodem adwokata na rzecz służby 

państwowej. Już wcześniej został Pan posłem na Sejm pierwszej i drugiej kadencji.  

Był Pan współzałożycielem Unii Demokratycznej na Wybrzeżu. Od 1997 roku kierował 

Pan Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wówczas stanowczo 



popierał Pan odbieranie przywilejów byłym funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa. 

Jako poseł domagał się Pan postawienia przed Trybunałem Stanu osób 

odpowiedzialnych za stan wojenny. Mówił Pan wówczas: Znamy skutki stanu 

wojennego. Polska straciła prawie dekadę. Kraj zatrzymał się w rozwoju na długo. 

Zniszczono tkwiącą wtedy w ludziach nadzieję. Wielu ludzi moralnie złamano, aparat 

państwowy prowadził w tym kierunku całe akcje. Wielu ludzi straciło życie, wolność  

i mienie, wielu wyemigrowało, gospodarka doszła do stanu katastrofy, a otrzymaliśmy 

procentującą jeszcze dzisiaj lekcję przemocy i nienawiści.  

Między innymi z inicjatywy Pana Mecenasa w 1995 roku Unia Wolności zgłosiła projekt 

ustawy zapobiegający przedawnieniu się zbrodni komunistycznych. We wspomnianej 

już wcześniej książce tłumaczył Pan: Mam wrażenie, że wielu ludzi nie przywiązuje 

dostatecznie wielkiej wagi do osądzenia przeszłości, sądząc naiwnie, iż okrucieństwa już 

się nie powtórzą. A przecież mogą się powtórzyć i dlatego zbrodnie powinny zostać 

rozliczone.    

Na emeryturze nie zwolnił Pan Mecenas tempa. Był Pan radnym Sopotu, prezesem 

Fundacji Nowaków-Jeziorańskich, członkiem Rady Muzeum II Wojny Światowej  

w Gdańsku i Rady Europejskiego Centrum Solidarności, zaś w ostatnich latach jest Pan 

stałym uczestnikiem manifestacji przeciwko upolitycznianiu sądów.   

Mówił Pan: Czułem się autentycznie potrzebny, a nic nie robi człowiekowi lepiej  

niż poczucie, że jest bardzo potrzebny. Dziś chcemy Pana zapewnić, że jest nam Pan 

Mecenas ciągle potrzebny. Jest Pan dla nas wzorem aktywisty, społecznika  

i państwowca. Chcemy z tego czerpać jak najwięcej inspiracji do działania jako adwokaci, 

ale też jako Polacy.   
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