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Jednym nie podobało sie,̨ że służył jako ministrant, innym, że był zbyt na-
rwany iwściekły. - A ja po prostu robiłem co czułem -mówiMarek Kurzyniec,
charyzmatyczny przywódca anarchistów, lider ulicznych protestów na prze-
łomie lat osiemdziesiat̨ych i dziewieć̨dziesiat̨ych w Krakowie.
Gdzie odwiesiłeś swój czarny, skórzany płaszcz?
Żaden płaszcz, to kurtka była. Nie mam jej, bo podczas któregoś z wielu

zawirowań pod konsulatem jakiś łotr milicyjny wyrwał mi z niej cały płat.
Naprawa byłaby droższa niż kupno nowej. Szkoda, bo nie dość, że to kurtka
całkiem zgrabna była, to i przydatna. Podczas naszychwystep̨ów gościnnych
w Stalowej Woli, czyli na strajku, urzad̨zono nam dość szczególna ̨ ścieżke ̨
zdrowia. Dziek̨i „skórze” można mnie było łomotać po plecach, a ja nic nie
czułem.
Była jeszcze broda i rozwiane włosy.
Włosy jak widzisz, z troski o lud pracujac̨y, z czasem wypadły, a brode ̨

zgoliłem. Zapomniałaś jeszcze o nieodłac̨znym polowym chlebaku. Też już
go nie mam.
Z buntu sie ̨ wyrasta?
Nie, jest jakaś̨ immanentna ̨ cześ̨cia ̨ człowieka, ludzkiej egzystencji i jeśli

pytasz, czy nadal pali sie ̨ we mnie wściekłość na państwo i system, to tak.
Skóry czarnej niemam, ale swojej, naturalnej nie zmieniłem. Oczywiście, nie
bed̨e ̨ukrywał, żewiek robi swoje, pojawiaja ̨sie ̨inne perspektywy, aktywność
staje sie ̨ mniejsza, ale i rzeczywistość sie ̨ zmienia. W ostatnim okresie mo-
jego zaangażowania, kiedyw ruchu anarchistycznympojawiło sie ̨sporomło-
dzieży, zauważyłem, że sa ̨już z całkiem innego pokolenia, z innegomyślenia.
Bardziej rozglad̨ali sie ̨ za rozwiaz̨aniami systemowymi, szukali kontaktów z
fundacjami, jakimiś stowarzyszeniami, grupami w mediach społecznościo-
wych. Gdzie nam do nich? Gdzie ja do nich? Myśmy po prostu wychodzili
na ulice.̨ Ze swoja ̨ geb̨a ̨ starszego od nich o 15 lat szalonego radykała zacza-̨
łem nawet odczuwać jakaś̨ śmieszność, niedopasowanie. Odsiadywanie na
dołkach, bijatyki, szarpanina z policja ̨ ich już nie krec̨iła.
Anarchizm zrobił sie ̨ aksamitny?
Na pewno w tych jakże ciekawych czasach, które mamy, nie złapał trze-

ciego oddechu. Pierwszy, tak tylko przypomne,̨ wział̨ sie ̨ zaraz na przełomie
lat 80./90. i wyrósł z wielkiego gniewu i buntu, potem w okolicy 2000 roku
pojawili sie ̨ nowi ludzie i też potrafiliśmy razem nieźle w Polsce namieszać.
Dziś wszystko to jakieś przytłumione i niemrawe.
Może po prostu nie wychowałeś sobie godnych nastep̨ców?
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Jestem ostatnim człowiekiem, który nadaje sie ̨ do wychowywania kogo-
kolwiek. Tu nie chodzi o nastep̨ce,̨ ale pokolenie. Przyglad̨am sie ̨ współcze-
snemu środowisku anarchistycznemu z dystansem i pewnym smutkiem. Bo
choć raz na jakiś czas zdarza im sie ̨zrobić coś, comożna uznać za aktywność,
temperatura tego bywa mierna. A może jestem już za stary, może czegoś nie
widze?̨
„Zadymiarz” przeszedł na emeryture ̨ i stracił wzrok?
Nigdy nie myślałem o sobie „zadymiarz”. To pieszczotliwe określenie

ukuto w kreg̨ach „Gazety Wyborczej” i miało na celu dyskredytacje naszej
działalności. Bo zadymiarz to człowiek, który jest niespokojny i zaczyna
robić dym dla samego dymu.
A ty wolałeś buntownik, wywrotowiec, nonkonformista?
Nie szukałem siebie jakoś w tych określeniach, wystarczyło anarchista.

Wtedy to było mocne, jednoznaczne. Dziś poluje sie ̨ na faszystów, tropi sie ̨
antysemitów, szuka sie ̨ kolejnych kategorii ludzi. Dla mnie ruch anarchi-
styczny był w tamtych czasach tym, co mnie definiowało.
Jak sie ̨ trafia do takiego ruchu?
Jeśli chciałabyś teraz usłyszeć, że miałem zawsze w sobie złość, bunt i nie-

zgode,̨ to cie ̨ rozczaruje.
Bo ty byłeś grzecznym chłopcem i wzorowym uczniem?
Ja nawet harcerzem byłem i tam sie ̨ realizowałem. Mundur mi pasował

i dyscyplina też była okej. Pójde ̨ dalej, ministrantem też byłem, co zreszta ̨
wielu osobom nie pasowało, ale ja bardzo dobrze ten czas wspominam.
Choć oczywiście równie mocno pamiet̨am też, jak po wprowadzeniu religii
do szkół zrobiliśmy manifestacje ̨ pod krakowska kuria ̨ i chcieliśmy ja ̨
szturmem zdobyć. Dwóch naszych kolegów było wówczas kopanych przez
kleryków, tłum wył, a my w końcu rozwaliliśmy wrota kurii i na dziedzińcu
spaliliśmy świadectwa religii.
Anarchistyczna inkwizycja?
Mnie po prostu zawsze wciag̨ało działanie. Później pojawiły sie ̨zaintereso-

wania, poglad̨y ideowe, którewiaz̨ały sie ̨z lektura ̨i fascynacja ̨okresem rewo-
lucji francuskiej - czasami, kiedy aktywizm i radykalizm był bardzo istotny,
i tak poszło. Funkcjonowaliśmy w takim, a nie innym opresyjnym systemie,
trzeba było coś po prostu zrobić.
I wyszedłeś na ulice.
Ale całkiem świadomie, bo przecież nie wyrwałem sie ̨ na ulice ̨ i nie czeka-

łem ażmnie obija ̨po pysku. Szukałemkontaktów, już na studiach, wstap̨iłem
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do WiP (Wolność i Pokój), do którego zaprosił mnie świetnie zapowiadajac̨y
sie ̨wówczas psychiatra Bogdan Klich, zreszta ̨w ciekawych okolicznościach.
Opowiesz?
Podczas pielgrzymki papieskiej w 1987 roku byliśmy na Błoniach i nagle

zrobiło sie ̨niezłe zamieszanie. Patrzymy, a tam koledzy z WiP, którzy zorga-
nizowali w tłumie tak zwany sitting, sa ̨siła ̨wywlekani do suk. Nas byłomniej,
ale i tak rzuciliśmy sie ̨ na milicjantów, wziel̨iśmy leżac̨y gdzieś na bruku
transparent z napisem „Wolność i Pokój” i jak w filmie „Obywatel Piszczyk”,
całkowicie niezamierzenie i przez przypadek, stanel̨iśmy na czele pochodu,
ruszajac̨ w kierunku Domu Handlowego „Jubilat”, a potem podWawel. I wła-
śnie wtedy, po tej akcji, doktor Klich, zaprosił nas na spotkanie do Domu
Studenckiego „Żaczek”. Byliśmy zaskoczeni, bo przecież tylko podnieśliśmy
ten transparent leżac̨y na ziemi. Tak trafiłem do WiP. I ta pierwsza akcja, o
która ̨pytasz, to chyba była akcja ̨ solidarności z Afganistanem. Skończyło sie ̨
na dołku, gdzie przesiedziałem 48 godzin.
Wtedy pierwszy raz przeczytałeś o sobie w gazecie?
Nie, wcześniej, wówczas kiedy pierwszy raz sam o sobie napisałem. Z ko-

legami Maciejem Gawlikowskim z KPN, Dariuszem Piekło, pseudonim „Swo-
jak” wydawaliśmy pismo INFORMATOR. To były bardzo miłe czasy, druko-
waliśmy je, pamiet̨am, na sitodruku u Gawlikowskiego w piwnicy, i mieliśmy
bardzo dogłeb̨ne poczucie, że robimy konspire.̨ I właśnie po jednej z naszych
akcji napisałem relacje,̨ że wśród zatrzymanych był także Marek Kurzyniec,
o kurtce, brodzie i rozwianych włosach nie wspomniałem.
A kiedy inni zaczel̨i pisać „lider anarchistów”?
W ruchach anarchistycznych wszyscy sa ̨ równi, nie ma hierarchii, nikt

mnie nie wybierał, nie miałem oficjalnej funkcji, ale też nie ma co ukrywać,
że tak właśnie było. Może dlatego, że dużo mówiłem, byłem widoczny. Wy-
różniajac̨y sie.̨
Bo może nie każdy wsadza naga ̨ dziewczyne ̨ na konia i gna ja ̨ Droga ̨

Królewska ̨ w biały dzień.
Kiedy pojawił sie ̨ pomysł manifestacji z okazji siódmej rocznicy wprowa-

dzenia podatku VAT pod tytułem „Lady Godiva wróciła”, zastanawialiśmy
sie,̨ jak go zrobić. Pamiet̨am, siedzieliśmy u mnie w domu, a ja przekony-
wałem członków ruchu, że to fantastyczny pomysł, by właśnie przypomnieć
historie ̨Godivy, która według legendy miała prosić meż̨a o obniżenie podat-
ków i warunkiem, który miała spełnić, okazał sie ̨ przejazd nagiej lady na ko-
niu przez ulice Coventry. Konia by sie ̨ znalazło od rek̨i, to wiedziałem, ale
która dziewczyna przejedzie na nim nago? - pytałem. „Zwariowałeś, to pry-
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ze soba ̨ nereczki, podarłem karte ̨ wyborcza,̨ zmieszałem z nereczkami, po-
wiedziałem: „daj głos” i Grusza skonsumowała to ze smakiem. Komisja stała
porażona, a Grusza była psem wielkiej łagodności, chyba nawet troche ̨ bała
sie ̨ tych wszystkich ludzi.
Policji nie było?
Byli, ale pojawili sie ̨ gdy z Grusza ̨ staliśmy w monopolowym, by uczcić

udana ̨akcje.̨ Miejscowi konsumenci win owocowych przylecieli od razu i nas
ostrzegali, że już sa ̨ i czekaja.̨ Tyle że byli za późno. Akcja była szybka, po co
mec̨zyć psa?
Nie mów, że nie brakuje ci tej adrenaliny?
Nie powiem, że wpuszczanie władzy w niekorzystne układy, sytuacje nie

było fajne, bobym skłamał. Był w tym żart, anegdota i dystans do siebie. Ak-
tywność w ruchu anarchistycznym jakoś mi sie ̨ nie przydała w karierze. I
pienied̨zy z tego nie było, wrec̨z przeciwnie.
Dlatego sie ̨ wycofałeś,wyjechałeś do Trójmiasta i zajał̨eś sie ̨ kolekcjo-

nowaniem ksiaż̨ek?
Nie, zadecydowały kwestie osobiste. I to, że w takiej formule, majac̨ te

czterdzieści lat, naprawde ̨popadłbymw jakaś̨ śmieszność. To już był czas na
inna ̨ ekipe.̨ Próbowaliśmy jeszcze zakładać z kumplami czasopismo, ale to
już nie miało odpowiedniej temperatury, rozłaziło sie.̨ Ostatnim moim zaan-
gażowaniembył Kaukaz. Czułem jednak, że ugrzaz̨łemw jakiś frenetycznych
koleinach. Stawało sie ̨ to mec̨zac̨e. Oddałem plac. Z ruchem nadal sympaty-
zuje,̨ choć nie podoba mi sie ̨odejście od tej pierwotnej formuły, te wszystkie
izmy, które dodano do tego. Brakuje w tym wszystkim pazura. No może je-
dynie akcje z Margot (Michał Sz.) i afera obyczajowa z niby drec̨zac̨a ̨ ja/̨go
Klementyna ̨ Suchanow, mnie ubawiły. To był mój klimat: i happening, i bi-
twa.
Czyli Marek Kurzyniec przeszedł w stan spoczynku?
Ale jak trab̨a, czy róg jakiś zabrzmi, to ho, ho, ho. Kto wie. Ale nic na siłe.̨
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mitywne” - usłyszałem od koleżanek towarzyszek. Przyjał̨em to dowiadomo-
ści. Było kiepsko, bo panie z agencji towarzyskich nie chciały brać udziału w
politycznej akcji („no wie pan, my to porzad̨ne jesteśmy”), ale szcześ̨liwie
kiedyś pojawiła sie ̨ u nas dziewczyna, która przeprowadziła sie ̨ z Warszawy
pod Wawel i dołac̨zyła do naszego ruchu. I właśnie jej absolutnie nie prze-
szkadzało, by sie ̨ rozebrać.
Pamiet̨am, że strażnicy miejscy bali sie ̨ ja ̨ ściag̨nać̨ siła ̨ z konia, bo nie

wiedzieli za co chwycić.
Tak było. Ale „na dołek” trafiła już w sukience. Jej chłopak w ostatniej

chwili wrzucił ubranie do radiowozu. Pamiet̨am, siedzieliśmy w komisaria-
cie przy ulicy Szerokiej na Kazimierzu i odbieraliśmy gratulacje:̨ „No, panie
Marku, wreszcie jakaś̨ sensowna ̨akcje ̨ zrobiliście”. Potem już wszystkie kra-
kowskie koleżanki z ruchu anarchistycznego chciały sie ̨ rozbierać.
I?
I nic, powiedziałem: Dajcie spokój, nie możemy tego przekształcić w im-

preze ̨ cykliczna,̨ bo sie ̨ znudzi.
Dziś, po akcjach #MeToo wsadziłbyś naga ̨ kobiete ̨ na konia?
No pewnie, że bym wsadził, bo cel był jasny i była na to zgoda. Oczywiście,

później na naszych warszawskich salonach, które zawsze były bliżej tren-
dów i mód światowych, pojawiały sie ̨ frakcje anarcho-feministyczne, które
pytały o to, o co ty pytasz. Ale to przecież jakieś pomylenie. Nie rozumiem,
dlaczego ktoś, kto chce być anarchista ̨ musi do tego coś dopinać, dokładać.
Ni to chce być anarchista,̨ ni to anarchoekologiem czy anarchoveganem?Nas
interesowały wszystkie aspekty życia, nie dzieliliśmy ich.
W erze internetu byłbyś gwiazda ̨ Youtuba.
Wiem, za wcześnie sie ̨ urodziłem, trafiłem w jakaś̨ luke ̨mediów. Moi zna-

jomi z Krynek zorganizowali ostatnio w internecie zrzutke ̨na uchodźców, w
ciag̨u kilku godzin zebrali 80 tysiec̨y, co pokazuje, jak wielka jest dziś moc
i wielka łatwość pozyskiwania środków. Przypomniało mi to, jak zbierali-
śmy pieniad̨ze na konwój do Czeczenii. Nie mieliśmy przyjaciół, którzy mo-
gli lekka ̨rek̨a ̨dać te pieniad̨ze, żebraliśmy wiec̨ wśród tych, którzy osiag̨nel̨i
jakiś sukces; chodziliśmy po instytucjach z kapeluszem w rec̨e i było dość
żałośnie.
Żałujesz?
Nie, bo z drugiej strony internet zabija wiez̨i i jest niebezpieczny. My sie-

dzieliśmy po piwnicach, malowaliśmy plakaty, drukowaliśmy, rozwieszali-
śmy, byliśmy razem. To nas jakoś kształtowało.
I mieliśmy doświadczenie pokoleniowe.
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Dla mnie na pewno takim doświadczeniem było uczestnictwo w WiP, spo-
tkanie sie ̨ z ludźmi starszymi, majac̨ymi wiele doświadczeń, z ludźmi o róż-
nych temperamentach. I ja, ten który miał ksywke ̨„Wściekły”, musiałem sie ̨
w tej grupie też odnaleźć. Realizowałem ja ̨ w tej formule, kierunkowałem,
szukałem swojego miejsca, tematów które nie każdemu odpowiadały. Mnie
nudziły te ich publikacje manifestów, raportów z zebrań, przecież to dret̨we
było. Wtedy wymyśliłem, że zrobimy manifestacje ̨ studencka ̨w rocznice ̨ re-
jestracji NZS przed Collegium Novum. No i mimo wielu oporów zaczał̨em ja ̨
przygotowywać. Pamiet̨am, jak spotkaliśmy sie ̨ na tajnej naradzie z przed-
stawicielami NZS krakowskich uczelni. No i słysze ̨ deklaracje ̨ od tych z UJ,
że zrobia ̨marsz gwieździsty, że bed̨zie ich z tysiac̨, na to ci z AGH mówia,̨ że
ich bed̨zie 1200, no i po kolei padaja ̨te liczby, wychodzi z sześć tysiec̨y. Zacie-
ram rec̨e i mówie;̨ mamy to, Jaruzelski sie ̨doigrał. Ale ulotki dotarły godzine ̨
przed akcja,̨ nikogo niema, czekamy na tenmarsz gwieździsty, a tamw krza-
kach ukrytych może z piet̨naście osób. W sumie uzbierało sie ̨ 500. No bo jak,
na litość boska,̨ mieli przyjść jeśli o tym nie wiedzieli? Tak działało NZS, my-
śleli, że samo sie ̨ zrobi. Dowiedziałem sie ̨ ostatnio, że rektor UJ Aleksander
Koj wydał pamiet̨niki.
I co napisał?
Że zawsze był blisko z młodzieża,̨ rozumieli sie ̨ doskonale, łac̨zyli w idei

patriotyzmu. Ale wśród tych, którzy rozumieli, byli też inni, co to mieli pa-
triotyzmw pogardzie. No i tam jestemwymieniony jako demonw kapeluszu.
A miałeś?
Nie miałem pobudek patriotycznych, miałem pobudki rewolucyjne, de-

strukcyjne i nihilistyczne. A najbardziej w tych wszystkich formacjach pa-
triotycznych przerażało mnie to, że traktowali sie ̨ morderczo poważnie. Z
ta ̨ nadet̨a ̨ konspiracja,̨ która była śmieszna, bo każdy wiedział, że tajne spo-
tkania zawsze mamy w Żaczku, a tajniacy sa ̨ wokół nas, a i pewnie wśród
nas.
Znałeś ich?
Wiedziałem, że chodza ̨ za mna,̨ znałem ich, robili mi rewizje. Nigdy jed-

nak nie poszedłem do IPN i nie obejrzałemmojej teczki, choć kolegów teczki
chet̨nie czytałem. Alemoże jeszcze sie ̨skusze.̨ Człowiek jest słaby, widziałem
wielu ludzi, którzy w swojej przeszłości utonel̨i, teczki ich zjadły. Dlatego
wiem, że to może być niebezpieczne.
Boisz sie?̨
Nie, choć przecieżwiem, słysze ̨od kolegów zWIP, jakie dziwne, całkowicie

niewiarygodne rzeczy sie ̨w nich pojawiaja.̨
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Jak mama reagowała na twoja ̨ działalność?
Miałem pełne wsparcie, pamiet̨am nawet, że kiedyś nie wpuściła ubeków,

którzy przyszli do domu zrobić rewizje.̨ Nawet ich troche ̨ postraszyła: Nie
boi sie ̨ pan tu stać na klatce, przecież można sie ̨ połamać na tych schodach,
rzuciła do jednego. Oczywiście później dostawałem od niej wciry. Bała sie,̨
ale że była tomatka z Kielecczyzny, która antykomunizmwyssała zmlekiem,
wspierała mnie w momentach kryzysowych. Stała murem za mna.̨
Czasami na szcześ̨cie nie było strasznie, tylko śmiesznie. Jak z ak-

cjami przeciw prezydentowi Krakowa Andrzejowi Gołasiowi. Ciekawe,
czy mu sie ̨ śnisz po nocach?

No co ty, pewnie mnie nawet nie pamiet̨a.
Nie darzyliście sie ̨ miłościa.̨ Pewnie nawet myślał, że sie ̨ na niego

uwział̨eś.
Wkurzało mnie zabawianie sie ̨ władzy za cudze pieniad̨ze, pod pozorami

prezydenckiego balu charytatywnego. Postanowiliśmy to uciać̨. Pamiet̨am,
jak pod pomnikiemMickiewicza zrobiliśmy „kontrbal”, a potem przeszliśmy
podmagistrat z okrzykiem: „Gołaś zapycha sie ̨merlinem za nasze pieniad̨ze.
Nie zapłacił za bilet na bal, choć dostał nagrode ̨w wysokości 38 tys. złotych”.
Skandowaliśmy jeszcze „Pijcie za swoje!”; „Ludzie głoduja,̨ a wy sie ̨bawicie”;
„Kapitalizm-kanibalizm”. I tak co roku.

I udało sie ̨ wam bankiety odwołać.
Tak i też to uczciliśmy.
Toastami „na pohybel Gołasiowi”.
Tak, zebraliśmy sie ̨wieczorem wokół pomnika Mickiewicza z transparen-

tem „Bankiet skończony”, czes̨towaliśmy ludzi bigosem i „kukuła”̨. To w
końcu sukces był.
Co było w tej „kukule”?
Prawdziwy sztos, portery plus spiritus i kukułki, pamiet̨asz, te karmelowe

cukierki. Była moc. Ludzie sie ̨ustawiali, a my w kubeczki nalewaliśmy, jak w
Kanie Galilejskiej.
A potem wsparłeś Jacka Majchrowskiego w wyborach. Nie żałujesz?
Nie, nie żałuje.̨ Majchrowski obiecał, że nie bed̨zie bankietów i tak sie ̨stało.

Miał też utrzymać ośrodek czeczeński. Wiem, że jest już prezydentem za
długo, że mógłby sobie zostać senatorem i oddać w mieście władze,̨ ale tam-
tej decyzji bym nie zmienił.
Pamiet̨asz, jak przyszedłeś na wybory z psem?
No jakbymmiał nie pamiet̨ać. Pies miał oddać głos w komisji w LiceumNo-

wodworskim. I to nie byle jaki pies, a dog niemiecki o imieniu Grusza.Miałem
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