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                    Taras Szewczenko. Rysunek sepią. 

 

         

TARAS SZEWCZENKO 

PRZED ŚWITEM. 

I tu i wszędzie — kwitną pleśnie! 

Uboga dusza wstała wcześnie, 

Przez dzień uprzędła mało lnu, 

Zmorzona legła znów nieboga. 

Wolności wieczór, strzegąc snu, 

„Wstań” szepce nad nią, „płacz, uboga! 

Nie wzejdzie słońce. Mrok i mrok, 

Nie ujrzy prawdy ludzki wzrok!” 

Kłamliwa wolność próżno mami 

Zwątpieniem duszę: idzie Świt, 

Gra słońce z jego złotych kit! 

Już ziemia drży pod tyranami… 

Nastaje prawdy jasny dzień 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Taras_Szewczenko_-_Wiersze_wybrane_75.jpg 

 

*     *     * 

 

Piotr Duda do światowego ruchu związkowego:  
Jak długo będziemy udawać? 

25.02.2022 12:48 

Po wyjątkowo bulwersującym komunikacie Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji, "Solidarność" 
zwróciła się z apelem do liderów międzynarodowych organizacji związków zawodowych, krajowych central 
związkowych, liderów federacji branżowych o wykluczenie rosyjskiej federacji o rozpoczęcie procedury na-
tychmiastowego wykluczenia FNZZR z międzynarodowych struktur związkowych. - W jaki sposób można zarea-
gować na tak nikczemne słowa? - pyta w liście Piotr Duda. Poniżej publikujemy pełną polską wersję listu. 

Drodzy Przyjaciele, 
Poniżej znajdziecie  komunikat rosyjskiego FNPR opublikowany wczoraj wieczorem, w dniu otwartego ataku wojsk 
Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, otwarcie wspierający łamiącego wszelkie cywilizowane zasady mię-
dzynarodowej koegzystencji Prezydenta Putina. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Taras_Szewczenko_-_Wiersze_wybrane_75.jpg
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W SPRAWIE OPERACJI NA RZECZ UTRZYMANIA POKOJU 
Komunikat służby prasowej Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji 

Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Rosji popiera decyzję prezydenta Rosji Władimira Putina o 
przeprowadzeniu operacji denazyfikacji Ukrainy. O przyszłości tego kraju muszą decydować jego mieszkańcy, 
ale ich wola nie może być forsowana przez bandy benderystów, nacjonalistów i nazistowskich kolaborantów. 
Współczujemy tym, którzy zostali zmuszeni do ewakuacji na terytorium Rosji z powodu regularnych ostrzałów i 
śmierci swoich bliskich. Rosyjskie związki zawodowe pomagają im, jak tylko mogą. Wierzymy, że na Ukrainę 
wróci pokój, że Ukraina stanie się demokratycznym, pokojowym, neutralnym państwem.Hitlery i Zelenskije 
przychodzą i odchodzą, ale międzynarodowa solidarność robotników pozostaje. 
Pokój narodom! Wojna z narodowymi faszystami!” 

Drodzy Przyjaciele, Liderzy Międzynarodowych Organizacji Związków Zawodowych, Liderzy Krajowych Central 
Związkowych, Liderzy Federacji Branżowych, 

W jaki sposób można zareagować na tak nikczemne słowa? W jaki sposób można tolerować tak fałszywe i niegod-
ne zachowanie? Jak możemy my, związkowcy dążący do budowania dostatniego i spokojnego życia ludzi pracy w 
oparciu o pokój znosić tak otwarte i bezczelne wspieranie wojny? W jaki sposób my z Europy Środkowo-
Wschodniej, z Bałkanów, z Krajów Bałtyckich, szczególnie doświadczeni dekadami i stuleciami niezmiennej rosyj-
skiej i sowieckiej opresji, niszczenia wszelkich przejawów niezależności, wspominający zamęczonych w KGB kaza-
matach, odbudowujący mozolnie gospodarki naszych krajów po dekadach Moskiewskiej centralnie planowanej 
produkcji niemal wyłącznie uzbrojenia i drutów kolczastych - jak długo będziemy znosić szantaż i warczenie 
wschodniej bestii i jej apologetów? Jak długo będziemy udawać, że FNPR jest równą nam w dążeniu do pokoju i 
dobrobytu demokratyczną organizacją związkową skoro otwarcie wspiera kolejny raz zniszczenie i grabież wobec 
narodu, który ośmiela się mieć własne zdanie, własne aspiracje, własne cele? Jak długo będziemy znosić rosyjską 
agresję, szkalowanie i nowomowę wobec tych, którzy samodzielnie, w oparciu o międzynarodowe uzgodnienia i 
gwarancje bezpieczeństwa supermocarstw chcą budować przyszłość swojego kraju i swoich rodzin w pokoju? Czy 
jesteśmy niewolnikami dyplomatycznego dwójmyślenia? Czy jesteśmy niewolnikami brudnych interesów i korup-
cji politycznej? Pytamy was o to otwarcie w dniu, gdy kolejni żołnierze i cywile padnie ofiarą krwiożerczego psy-
chopaty. 

Jako NSZZ "Solidarność", jako pierwszy wolny i demokratyczny związek zawodowy w dawnym bloku komunistycz-
nym, jako związek, który rozpoczął mozolny i bolesny proces wyzwalania naszego kraju, jak i całego regionu z 
okowów rosyjskiej tyranii, wzywamy wszystkie wolne i demokratyczne związki zawodowe w Europie i na świecie, 
wszystkie Międzynarodowe Organizacje Związkowe, wszystkie Federacje Branżowe do natychmiastowego rozpo-
częcia procesu usunięcia rosyjskiego FNPR z naszych struktur, gdyż nie może być w nich miejsca dla wspierających 
wojnę, grabież i zniszczenie bandytów przebranych za związkowców. 

Z takim apelem i wnioskiem zwracamy się do was dzisiaj, w drugim dniu inwazji Rosji na niepodległą Ukrainę. Z 
takim wnioskiem zwracamy się do Międzynarodowych Organizacji Związkowych, do federacji branżowych i 
wszystkich central związkowych na świecie. Odpowiedzcie sobie sami, we własnych sumieniach, czy potraficie po 
raz kolejny zamknąć oczy i udawać, że to tylko mała lokalna kłótnia. 

Piotr Duda 
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” 
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USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2022 

Przygotowanie projektu budżetu państwa, to niewątpliwie trudne i odpowiedzialne zadanie. Wymaga wnikliwej 

analizy tego co było, określenia rozsądnych celów do zrealizowania w kolejnym roku i odgadywania przyszłości. 

Oczywiście ekonomista nie użyje określenia „odgadywanie przyszłości”, bo powie o racjonalnym i krytycznym 

analizowaniu istniejących trendów politycznych, gospodarczych i finansowych.  

Tabl. 1. Zestawienie niektórych wielkości wg ustaw budżetowych: w roku 2022 (z dnia 17.12.2021),       

w roku 2021 (z dn. 20.01.2021 i z dn. 01.10.2021) oraz 2020 roku (z dn. 28.10.2020) 

 
 
 
 

)1 BP na rok 2020 
wg Ustawy 

z dn.14.02.2020 
i noweli  

z dn. 28.10.2020     

)2  BP na rok 
2021 wg Ustawy  
z dn. 20.01.2021 

i noweli  
z dn. 1. 10.2021  

)3  BP na rok 2022 
wg Ustawy  

z dn. 17.12.2021 

  

Dochody BP, w tys. zł   435 340 000 
398 671 644 

404 484 028 
482 985 154 

491 936 950 

Wydatki BP, w tys. zł   435 340 000 
508 019 293 

486 784 028 
523 492 865 

521 836 950 

Deficyt BP, w tys. zł   0,00 
109 347 649 

82 300 000 
40 507 711 

29 900 000 

Dochody BP ze środków europejskich, w tys. zł  71 448 652 
72 944 052 

80 475 876 
80 475 876 

85 946 771 

Łączna kwota wydatków budżetu środków europej-
skich, w tys. zł   

88 402 533 
89 897 933 

87 340 722 
87 340 722 

96 168 094 
 

Ogólna rezerwa budżetowa, w tys. zł   257 935 
557 935 

500 000 
600 000 

985 000 

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w gospodarce narodowej, w zł  

5 227 
5 088 

5 259 
5 548 

5 922 
 

Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej, w %%  

106,0 
106,0 

100,0 
100,0 

100,0 
 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych, w %%   

102,5 
103,3 

101,8 
104,3 

103,3 
 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych dla rencistów i emerytów, w %%   

102,8 
103,8 

102,1 
104,3 

103,6 
 

Kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej, w zł  2 031,96 2 031,96 2 031,96 

Kwota bazowa dla nauczycieli, w zł )4     3 337,55 
3 537,80 

3 537,80 
b.z. 

3 537,80 

Produkt Krajowy Brutto (PKB), w mld zł )5 2 323,9  2 528,7 2 722,9 

Udział wydatków BP w PKB, w %% 21,86  20,70 19,16 

Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w roku) 4,44 4,54 4,54 
1. Ustawa budżetowa z dn. 14 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 571 i  Ustawa z dn. 28 października 2020 r. o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2020  Dz.U. z 2020 r.  poz. 1919. 
2. Ustawa budżetowa z dn. 20 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 190. i  Ustawa z dn. 1.października 2021 r. o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2021 Dz.U. z 2021 r. poz. 1900. 
3  Ustawa budżetowa z dnia 17 grudnia 2021 r. na rok 2022. Dz.U. .z 2022 r. poz.270. 
4  Kwota bazowa dla nauczycieli: od 01.01.2020 r. 3 337,55 zł, od 01.09.2020 r. 3 537,80 zł. 
5. Wartości PKB i kursy walutowe przyjęto z uzasadnienia do projektu BP na rok 2022.  
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Sejm przyjął Ustawę Budżetową na 2022 rok w dniu 17 grudnia. Trzeba było jeszcze poczekać na opinię Senatu RP. 

Poprawki Senatu zostały odrzucone. W dniu 2 lutego Prezydent RP podpisał Ustawę Budżetową. 

Rządowy projekt Ustawy Budżetowej wpłynął do Sejmu RP w sierpniu ubiegłego roku. Szybko zmieniająca się rze-

czywistość, mam tu przede wszystkim na myśli gwałtownie wzrastającą inflację i wzrost kosztów energii, spowo-

dowała konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian. W tablicy 1 zestawiono wybrane wielkości przyjęte w 

budżetach Państwa w latach 2020, 2021, 2022 i niektóre wielkości prognozowane, takie jak np. Produkt Krajowy 

Brutto. Pomimo licznych przeciwności utrzymany jest prospołeczny charakter budżetu. 

Można się spodziewać, że również w tym roku, tak jak było to poprzednio, w drugim półroczu będzie potrzebne 

opracowanie korekty budżetu. Zależeć to będzie od sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie, a przede 

wszystkim w Unii Europejskiej, a także od skuteczności wprowadzanych przez rząd działań powstrzymujących in-

flację: tarcz antyinflacyjnych i podwyżek stóp procentowych. Zależy też od tego co jeszcze „wymyśli” koronawirus 

no i od dojrzałości naszego społeczeństwa.   

W tablicy 2 zestawiono łączne wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe w latach covidowych 2020, 2021 i 2022. 

Inwestowanie w naukę i szkolnictwo wyższe, a jest to ważna inwestycja, od lat utrzymuje się na niskim poziomie. 

W odniesieniu do PKB jest to 1 procent, lub nieco więcej. Co prawda wzrasta PKB, więc jeden procent obecnie, to 

nie to samo co jeden procent kilka lat temu, no ale ostatnio gwałtownie wzrastają ceny nośników energii i rozpę-

dziła się inflacja. 

Tabl. 2. Porównanie łącznych wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe (w tys. zł)  

 wg ustawy budżetowej na rok 2022 oraz wg ustaw budżetowych na rok 2021  i na rok 2020 

 BP na rok 2020 

wg. ustaw z dn. 

14.02.2020 r. 

28.10.2020 r. 

BP na rok 2021 

wg. ustaw z dn. 

20. 01. 2021 r. 

1. 10. 2021 r. 

BP na rok 2022 

wg. ustawy z dn. 

17.12.2021 r. 

 

Dział 730 szkolnictwo wyższe i nauka )1 24 805 553 

25 439 955  

  25 450 061 

26 723 025 

27 311 695 

Dotacje i subwencje 22 647 999 

22 689 999 

23 422 975 

24 645 177 

24 449 502 

Wydatki majątkowe 737 175 

1 329 577 

768 555 

819 096 

1 011 811 

Udział wydatków na SWiN w PKB )2 1,09 1,06 1,00 

Udział wydatków na SWiN w BP  5,70 

5,01 

5,23 

5,105 

5,23 

)1 Dział 730 SWiN wyszczególniony w Budżecie Państwa obejmuje całość wydatków przeznaczonych na finansowanie uczelni i 

placówek naukowych prowadzonych przez Państwo, a także innych uczelni wspomaganych przez Państw, np. KUL.  

)2 Udział wydatków na SWiN odniesiono do PKB oszacowanych w ustawie budżetowej na rok 2022, przy czym w latach 2020 i 

2021 uwzględniono tylko wydatki określone w noweli ustawy. 

Jak budżet nauki i szkolnictwa wyższego przełoży się na wynagrodzenia pracowników tego działu jest przedmio-

tem prac ministerialnego Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w 

uczelniach publicznych. W pracach tego zespołu uczestniczą także przedstawiciele KSN. 

Janusz Sobieszczańsk 
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Koronawirus. Ciąg dalszy XI. 
Kulminacja IV fali pandemii przyszła ciut wcześniej niż najczęściej przewidywano, bo na przełomie listopada i 
grudnia. Na zachodzie Europy szalała piąta fala wywołana bardzo zaraźliwą mutacją – Omikronem, a w Polsce 
dość spokojnie spędziliśmy Boże Narodzenie i dość beztrosko witaliśmy Nowy Rok. Tak było do pierwszych dni 
stycznia. Omikron powoli się zadomawiał w naszym kraju, ale nie czynił większego wrażenia. Tu trzeba zaznaczyć, 
że medycy nieustannie ostrzegali, a 14 stycznia większość członków Rady Medycznej, w proteście spowodowanym 
brakiem zaordynowania przez rząd ostrzejszych restrykcji sanitarnych, zrezygnowała z udziału w pracach tej Rady. 
Nasze społeczeństwo miało też informacje z Wielkiej Brytanii, że tam Brytyjczycy byli lawinowo zakażani mutacją 
Omikron, ale chorowali na Covid-19 bez większych komplikacji. Potwierdzają to także doświadczenia innych  kra-
jów Europy Zachodniej. Pocieszający jest obserwowany lekki przebieg choroby, często przypominający lekkie 
przeziębienia i co najważniejsze, rejestrowaną tam niewielką liczbę zgonów.  

Rząd i społeczeństwo wiedzą też, że jak zarządzi się ograniczenia, to się robi gwałtowne demonstracje, jak np. w 
Holandii i w Belgii.  

 
  Rys. 1. Dzienna liczba zakażeń zarejestrowanych w okresie: 1 grudzień 2021– 6 luty  2022 r. 

W pierwszej dekadzie stycznia rejestrujemy w Polsce stopniowe (rys.1) zwiększanie liczby osób zakażonych. W 
dniu 18 stycznia, jak podają media, połowa zakażonych osób w województwie pomorskim została zaatakowana 
przez mutację Omikron. Od 18 stycznia zaczyna się galopujący wzrost liczby osób zakażonych. W dniu 23 stycznia 
ocenia się, że 1/3 to przypadki spowodowane Omikronem. Wyjątkowo duża zaraźliwość Omikrona powoduje tak-
że u nas lawinowy wzrost zakażeń. Takie obawy zgłaszało wielu medyków. Trzeba zauważyć, że w Polsce jest 
znacznie niższy poziom osób zaszczepionych. Padają więc ostrzeżenia, że bilans skutków V fali koronawirusa może 
być u nas gorszy niż w innych krajach.  W pełni zaszczepionych jest 21 589 637 (24.01.2022) osób, w tym zaszcze-
pionych także dawką przypominającą jest tylko 9 345 652 osób. Podobno ta trzecia dawka szczególnie skutecznie 
chroni przed Omikronem i groźnymi skutkami rozwoju infekcji. 

Dynamiczny wzrost liczby osób zakażonych obserwujemy od 17 stycznia 2022 roku. W dniu 27 stycznia jest już 
57659 zarejestrowanych przypadków, co jest rekordem w czasie całego okresu pandemii w Polsce. W dalszych 
dniach stycznia i w początkowych dniach lutego utrzymuje się wysoki poziom zakażeń, w przedziale 50 - 30 tysię-
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cy. Wariant Omikron zaczyna dominować. Na początku lutego ocenia się, że stanowi on ponad 60 procent przy-
padków.  

Lewa strona opozycji wraz z Platformą domaga się wprowadzenia obowiązkowych szczepień i innych ograniczeń. 
Konfederacja sprzeciwia się obowiązkowym szczepieniom i jakimkolwiek ograniczeniom, a wszelkie istniejące 
zalecenia traktuje jako zamach na wolność, np. zakładanie maseczek. Rząd wybrał drogę środka. Zachęca do 
szczepień, ale nie wprowadza obowiązku szczepień. Planowano wprowadzenie rozwiązań ograniczających roz-
przestrzenianie się koronawirusa, np. poprzez umożliwienie pracodawcom sprawdzania czy pracownik jest zaka-
żony, ale projekt upadł. Wprowadzono bezpłatne testowanie na obecność koronawirusa. Zwiększono liczbę punk-
tów testowania poprzez upoważnienie do testowania aptek, spełniających określone wymagania. To ważne decy-
zje, gdyż zakażenie Omikronem może często przebiegać prawie bezobjawowo. Osoba zakażona może więc bez 
świadomości roznosić zarazę.  W okresie jesiennym, przewidując znaczny wzrost liczby osób zakażonych, uprzed-
nio wariantem Delta, a teraz Omikronem, przywrócono działanie tymczasowych szpitali. Wszyscy zdają sobie 
sprawę, że w przypadku ogromnej kulminacji zakażeń służba zdrowia nie zdoła skutecznie leczyć. Szacuje się, że 
górna liczba hospitalizacji to około 60 tysięcy łóżek. Oczywiście problemem nie jest liczba łóżek, a wydolność służ-
by zdrowia. Ze względu na łagodniejszy i szybszy przebieg choroby spowodowanej Omikronem w lutym skrócono 
okres kwarantanny do siedmiu dni. Ta decyzja została podjęta także po to, by ograniczyć negatywny wpływ ab-
sencji chorobowej na gospodarkę. W szkolnictwie okresowo i dla określonych klas wprowadza się zdalne naucza-
nie, ale ostatnio postanowiono powrócić do normalnego nauczania. Przeważnie przebieg choroby przypomina 
przeziębienie, toteż wzrost zakażeń nie przekłada się na zwiększenie liczby zajętych łóżek. W tej sytuacji podej-
mowane są decyzje zmniejszenia liczby  łóżek oczekujących na covidowych pacjentów. Można przypuszczać, że ze 
względu na łagodny przebieg choroby bardzo dużo osób zakażonych rezygnuje ze zgłaszania się do lekarza.                       

Jak to będzie w nieco dalszej przyszłości? Wielu naukowców ze sfery medycznej przewiduje, że wariant Omikron 
kończy przeobrażanie się koronawirusa SARS-CoV-2. Co prawda pozostanie z nami na dalsze lata, ale będzie czymś 
w rodzaju przeziębienia lub łagodnej grypy, pojawiającymi się w okresach chłodu i zwiększonej wilgotności. Prze-
widuje się też, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku grypy, będą stosowane sezonowe szczepionki zapobie-
gające ciężkiemu przebiegowi choroby. Naukowcy przestrzegają też przed możliwością czarnego scenariusza, 
przed pojawieniem się kolejnej, bardzo zjadliwej mutacji, powodującej bardzo groźny przebieg choroby. Za takim 
rozwojem sytuacji przemawia fakt, iż w wielu miejscach na świecie liczba osób zaszczepionych jest znikoma. To 
stwarza możliwości wyhodowania się nowych wariantów koronawirusa. 

Nie ma się co dziwić, że większość ludzi wobec tej zarazy czuje się nieco zagubiona. Także naukowcy zajmujący się 
badaniem wirusów stają przed koniecznością rozpoznania nieznanego. Stąd opinie wydawane „na gorąco” będą z 
czasem nieco modyfikowane. Jak pamiętamy, mówiło się, że szczepienia zapobiegają zakażeniu. Nawet określano 
w procentach skuteczność tego zapobiegania. To była jednak nieprecyzyjna, a może nawet nieodpowiedzialna 
informacja. Mogła nawet wpłynąć na nadmierne lekceważenie zarazy i przestrzegania zachowań ostrożnościo-
wych przez osoby zaszczepione. Teraz mówi się, że szczepienia zapobiegają zachorowaniu, a w szczególności cięż-
kiemu przebiegowi choroby. Oczywiście w jakimś procencie. To jest inna informacja. 

Z inicjatywy Prezydenta RP zorganizowano w dniu 27 stycznia panel dyskusyjny ekspertów służby zdrowia „Info 
Covid-19”. Postawiono im szereg pytań i kwestii do wyjaśnienia. TVP w godzinach wieczornych transmitowała to 
spotkanie. Przywołam tu dwa fragmenty z tego spotkania. 

Padło pytanie, jak to się stało, że tak szybko opracowano szczepionkę mRNA. Pamiętamy, że w 2020 roku przewi-
dywano, że jakakolwiek szczepionka będzie dostępna za około dwa lata, a tu niecały rok i mamy taką nowoczesną 
szczepionkę. Wyjaśniono, że badania związane z tego typu szczepionkami prowadzono od trzydziestu lat, a pierw-
sze szczepionki mRNA opracowywano w celu zwalczania nowotworów. Drugim istotnym powodem przyśpieszają-
cym opracowanie odpowiedniej technologii było wyjątkowo duże skoncentrowanie działań: „Przy pandemii 
zwiększono zasoby ludzkie, finansowe i organizacyjne na skalę, która w historii chorób zakaźnych nie miała miej-
sca”.  
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Drugie pytanie, jakie przytoczę, dotyczyło podania jakie przyczyny są wyraźnym przeciwskazaniem przeciwko sto-
sowaniu szczepionki. Padła, chyba odważna odpowiedź, że uwzględniając za i przeciw, to istotnym przeciwskaza-
niem jest jedynie obawa o wstrząs anafilaktyczny, ale zaznaczono, że służba zdrowia potrafi skutecznie wyprowa-
dzić pacjenta z takiego wstrząsu.   

Kończąc ten odcinek „Koronawirusa” warto zaszczepionym i nie zaszczepionym przypomnieć o starannym prze-
strzeganiu zasad DDM, dystans, dezynfekcja, maseczka. To nie taka duża fatyga. 

I jeszcze dwa „kwiatki” covidowe: 

• Francja. 20 stycznia. Zgony poszczepienne uważane są za samobójstwo! Sędzia we Francji – w procesie po-
zwanej firmy ubezpieczeniowej, stwierdza: „Skutki uboczne eksperymentalnej szczepionki są upublicznione, a 
zmarły nie mógł twierdzić, że o tym nie wiedział, kiedy dobrowolnie przyjął szczepionkę. We Francji nie ma 
prawa ani mandatu zmuszającego go do szczepienia. Dlatego jego śmierć jest zasadniczo samobójstwem”. Da-
lej w uzasadnieniu: „Sąd uznaje kwalifikację ubezpieczyciela - który udział osoby w eksperymencie III fazy, któ-
rego nieszkodliwości nie udowadniano – dobrowolne przyjęcie ryzyka śmiertelnego nieobjętego umową, bio-
rące pod uwagę możliwe skutki uboczne, w tym śmierć, prawnie uznane jest za dobrowolne podjęcie śmier-
telnego ryzyka, nieobjętego umową i prawnie jest uznane jako samobójstwo. Rodzina się odwołała. Jednak 
obrona ubezpieczyciela jest uznawana za zasadną i uzasadnioną umową, ponieważ to publicznie znane ryzyko 
śmierci jest prawnie uważane za samobójstwo, ponieważ klient został powiadomiony i zgodził się dobrowolnie 
ryzykować śmierć, nie będąc do tego zobowiązanym lub zmuszanym.”  
https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-
mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt-update-v-20-01/ 

Tekst robi wrażenie. 

• Kanada. W piątek (28 stycznia) tzw. konwój wolności, składający się głównie z kierowców ciężarówek, a wy-
mierzony w obostrzenia związane z epidemią Covid-19 i obowiązkowe szczepienia, zablokował stołeczną Ot-
tawę. Licząca 70 kilometrów kawalkada, składająca się z tysięcy ciężarówek i samochodów osobowych, przy-
była do stolicy ze wschodu i zachodu Kanady. W sobotę protest przeniósł się na teren wokół kanadyjskiego 
parlamentu. Premier Kanady Justin Trudeau ze względów bezpieczeństwa z uwagi na sytuację w Ottawie opu-
ścił wraz z rodziną swój dom Rideau Cottage; z tego samego powodu nie podano obecnego miejsca pobytu 
szefa rządu - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na stację telewizyjną CBC. 
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8345025,protesty-antyszczepionkowcow-ottawie-trudeau-z-rodzina-opuscil-
miasto.html 

Janusz Sobieszczański 
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Wiadomości KSN nr 1-2 (310-311) 

 

 

 

 

 

9 

DZIAŁANIA KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

  

Komunikat z posiedzenia 

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

posiedzenie zdalne, 27.01.2022 r. 

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ ”Solidarność” wzięło udział 14 członków Prezydium, dwóch członków 

Komisji Rewizyjnej oraz pracownice biura KSN. Posiedzenie miało formę spotkania zdalnego.  

Tematy podejmowane podczas obrad Prezydium:  

1. Sprawy finansowe.  

Skarbnik KSN kol. M. Sapor przedstawiła wstępną informację o realizacji budżetu w roku 2021 r. Ostateczne 

zatwierdzenie budżetu Sekcji planowane jest na początku marca br. Wcześniej Komisja Rewizyjna dokona pla-

nowanej kontroli budżetu.  

2. Akcje protestacyjne w związku z brakiem realizacji zobowiązań Rządu RP w sprawie podwyżki wynagrodzeń 

pracowników uczelni.  

Kol. Przewodniczący poinformował o przebiegu akcji informacyjno-protestacyjnej w różnych uczelniach. Część 

uczelni nadesłała uchwały swoich Senatów i Regionów NSZZ „Solidarność”, które poparły postulaty KSN w 

sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych i instytutów badawczych. Przewodniczący 

przypomniał również, że KSN nadal zbiera podpisy pod elektroniczną Petycją do Rządu Rzeczypospolitej Pol-

skiej i Parlamentarzystów w sprawie poprawy sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach. Dotychczas pety-

cję podpisało ponad 5500 osób. Przewodniczący zwrócił się do członków Prezydium o wzmożone informowa-

nie o akcji i zachęcanie wszystkich pracowników na swoich uczelniach, a zwłaszcza członków „Solidarności”, 

do podpisywania petycji. Wzrost wynagrodzeń jest w interesie wszystkich pracowników. Przewodniczący KSN 

zaapelował do członków Prezydium, aby informowali w swoich środowiskach o nadsyłaniu do biura KSN 

uchwał Senatów, stanowisk Regionów popierających postulaty KSN skierowane do Władz RP oraz Ministra 

Edukacji i Nauki, a także zdjęć z pikiet oraz innych materiałów z przeprowadzanych akcji informacyjno-

protestacyjnych.  

W tym miejscu, przewodniczący KSN poinformował także, że 20 stycznia br. razem z kol. B. Dołęgą wzięli 

udział w drugim spotkaniu ministerialnego Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie 

wynagrodzeń w uczelniach publicznych. Spotkanie zostało poświęcone w głównej mierze problemom finan-

sowania nauki w Polsce na tle międzynarodowym, które zreferował prof. Marian Szczerek. Podczas spotkania 

przedstawiciele związków zawodowych przedstawili swoje postulaty dotyczące systemów wynagradzania. Po-

stulaty KSN zostały omówione w Komunikacie Rzecznika prasowego Sztabu Protestacyjnego KSN z dnia 6 

grudnia 2021 r. Dyskutowano również o możliwości zorganizowania spotkań z wiceministrami - Włodzimie-

rzem Bernackim i Wojciechem Murdzkiem w tematyce odpowiadającej zakresom ich kompetencji.  
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W dyskusji głos zabrali kol. kol. M. Kaczyńska, M. Kisilowski, B. Dołęga, T. Kulik, M. Sapor, K. Pszczółka, I. Ję-

drychowska, B. Zięba.  

3. Informacje z Komisji problemowych i dyskusja.  

✓ Kol. K. Pszczółka, przewodniczący Komisji ds. Szkoleń poinformował, że zakończył się pierwszy cykl 

szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”. Odbyły się cztery szkolenia: „Rola i pozycja związków zawo-

dowych w uczelniach wyższych” (12 października 2021 r.), „Pozycja negocjacyjna związków zawodo-

wych” (9 listopada 2021 r.), „Mobbing i dyskryminacja w szkolnictwie wyższym” (14 grudnia 2021 r.), 

„Organizacja i prawa związków zawodowych na uczelniach wyższych w Polsce” (11 stycznia 2022 r.). 

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Planowane są kolejne szkolenia mające na celu przy-

bliżenie problematyki stosowania i przestrzegania prawa pracy w uczelniach.  

✓ Kol. M. Kaczyńska, przewodnicząca Komisji ds. Komunikacji poinformowała, że przygotowywana jest 

strona www KSN w oparciu o nowe technologie IT. Planowane jest uruchomienie strony w drugiej po-

łowie roku 2022.  

✓ Kol. M. Kisilowski, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych zakomunikował o bra-

ku zainteresowania środowiska związkowego współpracą z KSN przy opiniowaniu aktów prawnych. 

M. Kisilowski zreferował również przebieg dotychczas przeprowadzonego procesu legislacyjnego w 

sprawie tzw. „sygnalistów”.  
 

4. Komunikaty Przewodniczącego.  

✓ W dniu 4 listopada 2021 r. odbyło się poszerzone o zaproszonych gości posiedzenie Rady KSN, na któ-

rym Rada przekształciła się w Sztab Protestacyjny.  

✓ W dniu 15 grudnia 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Prezydium KSN z przedstawicielami komisji za-

kładowych z instytutów badawczych.  

✓ W dniu 11 stycznia br. przedstawiciele Prezydium KSN oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

UW spotkali się z klubem parlamentarnym PiS (posłami wchodzącymi w skład sejmowej Komisji Edu-

kacji, Nauki i Młodzieży) w celu przedstawienia postulatów Sztabu Protestacyjnego i porozmawiania o 

zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.  

✓ W roku 2022 członkowie związku zawodowego będą mogli odpisać od dochodu składki członkowskie 

w wysokości do 300 zł rocznie, co skutkuje odpisem podatku w wysokości 51 zł.  

✓ KSN zwróciła się do ministerstwa o udostepnienie danych dotyczących aktualnych wynagrodzeń pra-

cowników uczelni publicznych.  

Opracowanie: M. Sapor, D. Szczukocki, M. Kaczyńska 

 

                    *       *     * 
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Informacja z prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji  
rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych 

Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. został powołany Zespół do spraw przygotowania 

propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych. W skład tego zespołu wchodzą przed-

stawiciele: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawo-

dowych, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz dyrektorzy departamentów w MEiN. Zespołowi przewodniczy wiceminister edukacji i 

nauki Wojciech Murdzek. 

Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w uczelniach publicznych i przygotowa-

nie, w terminie do dnia 31 marca 2022 r., propozycji rozwiązań w tym zakresie oraz ich przedstawienie ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

Pierwsze - inauguracyjne, spotkanie zespołu odbyło się w czwartek 16 grudnia 2021 r. i miało charakter organiza-

cyjny. KSN reprezentowali przewodniczący KSN kol. Dominik Szczukocki oraz zastępca przewodniczącego kol. Bo-

gusław Dołęga. Przewodniczący Zespołu poinformował w jakim celu został powołany zespół i czym będzie się zaj-

mował. Następnie, w krótkich wystąpieniach przedstawiciele poszczególnych instytucji przedstawili najbardziej 

pilne problemy z jakimi spotykają się w temacie finansowania szkolnictwa wyższego. 

Przedstawiciele związków zawodowych poinformowali zebranych o trwającej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, 

która ma na celu poprawę sytuacji materialnej pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Przewodniczący KSN 

przedstawił postulaty „Solidarności”. Zauważył, że zespół został powołany do przedstawienia propozycji rozwiązań 

problemów tylko w uczelniach, a chroniczne niedofinansowanie i pauperyzacja pracowników dotyczy całego sek-

tora, w szczególności instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Brak realizacji zobowiązań, 

które w 2018 roku publicznie, a także w rozmowach z KSN artykułował ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyż-

szego, a zarazem wicepremier Rządu RP, bardzo niekorzystnie wpływają na wizerunek Zjednoczonej Prawicy. 

Przedstawiciele KSN zwrócili uwagę zebranych na poważny problem luki pokoleniowej, która pojawia się w szkol-

nictwie wyższym i nauce. Młodzi, dobrze wykształceni absolwenci nie chcą podejmować się pracy naukowej i dy-

daktycznej za wynagrodzenie bliskie wynagrodzeniu minimalnemu, zwłaszcza w czasach, gdy mogą otrzymać bez-

pośrednio po studiach dobrze płatną pracę w swoim zawodzie. Zauważyli także, że dobrze finansowana nauka to 

racja stanu. Bez intensywnego rozwoju nauki, nie będzie dobrze prosperującej polskiej gospodarki, konkurencyj-

nej na światowym rynku, a Polska będzie zdana na kupowanie rozwiązań technologicznych poza naszymi granica-

mi. Równocześnie najlepsi naukowcy są zachęcani przez zagraniczne uczelnie i koncerny do pracy na ich rzecz. 

Podobnie wygląda sytuacja z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami administracji i inżynieryjno-technicznymi, 

bez których dobrze prosperująca uczelnia czy instytut nie mają racji bytu. 

W dniu 20 stycznia br. przewodniczący KSN kol. Dominik Szczukocki oraz zastępca przewodniczącego kol. Bogu-

sław Dołęga wzięli udział w drugim posiedzeniu Zespołu. Spotkanie zostało poświęcone w głównej mierze pro-

blemom finansowania nauki w Polsce na tle międzynarodowym, które zreferował prof. Marian Szczerek. Następ-

nie odbyła się dyskusja. Podczas spotkania przedstawiciele związków zawodowych ponownie zaakcentowali po-

trzebę realizacji postulatów dotyczących systemów wynagradzania. Postulaty KSN zostały omówione w Komuni-

kacie Rzecznika prasowego Sztabu Protestacyjnego KSN z dnia 6 grudnia 2021 r. oraz w wywiadzie z przewodni-

czącym KSN pt. Zagłodzony system nauki w Forum Akademickim 12/2021. 
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Odbyło się kolejne szkolenie 
dotyczące organizacji i praw związków zawodowych 

Szkolenie „Organizacja i prawa związków zawodowych na uczelniach wyższych w Polsce”, skierowane było do 
członków organizacji związkowych funkcjonujących na uczelniach wyższych i instytutach badawczych w Polsce 
zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki. Szkolenie poprowadził dr Sławomir Driczinski – prawnik, związkowiec, posia-
dający unikalne doświadczenie prawne wykorzystywane w praktyce związkowej. 
Szkolenie było bezpłatne i odbyło się w formie zdalnej, na platformie Clickmeeting 11.01.2022.  

W szkoleniu poruszone zostaną następujące tematy: 

• zwolnienia z realizacji obowiązków pracowniczych działaczy związkowych na uczelni; 

• istota zwolnienia i sposób rozliczenia zwolnienia; 

• zapewnienie związkom zawodowym infrastruktury dla prowadzenia działalności na uczelni; 

• uprawnienia związków w kontekście infrastruktury zapewnianej przez pracodawcę; 

• umowa z pracodawcą. 
Ponadto poruszono kwestie szczególnej ochrony działaczy związkowych na uczelniach wyższych: 

• ilość osób chronionych, 

• mechanizm ochrony, 

• procedura związana z ochroną oraz temat przełamania ochrony działaczy związkowych. 

Powyższe tematy były rozpatrywane w kontekście działania Ustawy 2.0. 
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Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej powstanie NSZZ 
„S” UMCS i NZS UMCS oraz strajków w 1981roku 

 w Chatce Żaka w Lublinie13.XII.2021 

 

Odsłonięcie tablicy poprzedziła prezentacja filmu Grzegorza Linkowskiego „Taksówkarz – cichy bohater Grudnia”. 

Prezentację zapowiedziała pani Izabela Pastuszko dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów  UMCS 

Chatka Żaka. Z niezwykłym wzruszeniem pokazała podziemne wydanie, właśnie w Chatce Żaka, książki „Człowiek 

zbuntowany” Alberta Camusa, która jest przekazywana od 1981 roku kolejnym dyrektorom Chatki Żaka. Rektor 

UMCS prof. Radosław Dobrowolski przywołał pamięć 40 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego i rolę Chatki 

Żaka oraz miasteczka akademickiego w tych tragicznych wydarzeniach.  

 

Weterani „S”: Hubert Pietras, Grzegorz Linkowski, 

Adam Pęzioł, Józef Kaczor 

 

Pani dyrektor Izabela Pastuszko i rektor UMCS           

i prof. Radosław Dobrowolski 
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Film „Taksówkarz – cichy bohater grudnia” jest sfabularyzowanym dokumentem opisującym taksówkarza wożą-

cego dwóch studentów z Chatki Żaka po Lublinie, którzy ostrzegają działaczy NSZZ „S” o aresztowaniach i inter-

nowaniach. Film opisuje też pacyfikację Zarządu Regionu „S” przy ul. Królewskiej w Lublinie i strajk w Świdniku.  

,  

Dyskusja panelowa: Leszek Gorgol, Jerzy Maciejczuk, 

Grzegorz Linkowski Małgorzata Hołda ,Wiesław Ka-

miński 

 

Rezyser filmu: Grzegorz Linkowski 

Po projekcji filmu odbyła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli: Leszek Gorgol (bohater filmu),  Małgorzata 

Hołda, Wiesław Kamiński (internowany) i reżyser Grzegorz Linkowski. Z sali uzupełniał dyskusję  Andrzej Sokołow-

ski uczestnik strajku w Świdniku. Padło także pytanie o dzień dzisiejszy i losy dyskutujących po 40 latach.  

 

 

Wystąpienie Józefa Kaczora 

 

Odsłoniecie tablicy: Piotr Sobiło i Józef Kaczor 

Potem uczestnicy uroczystości przeszli do holu Chatki Żaka. 

Nastąpiło wprowadzenie sztandaru NSZZ ”Solidarność” UMCS przed tablicę. 

Józef Kaczor uczestnik tamtych wydarzeń z 1980 i 1981 roku powitał przybyłych:  

Koleżanki i Koledzy, uczestnicy tamtych wydarzeń, tego pierwszego Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Soli-

darność” UMCS w dniu 16 grudnia 1980 roku, kiedy to została wybrana pierwsza Komisja Zakładowa NSZZ „S” 

UMCS z Jerzym Bartmińskim jako przewodniczącym i ci wszyscy, którzy wcześniej, w różnych miejscach UMCS two-

rzyli Solidarność w naszym Uniwersytecie.  
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Chcę tu powitać Tadeusza Skułowskiego, który tu, w Chatce Żaka w Dziale Technicznym tworzył „Solidarność” oraz 

Kazimierza Iwaszkę, ówczesnego dyrektora Chatki Żaka, członka pierwszej Komisji Zakładowej NSZZ „S” UMCS. 

Witam członków NZS UMCS z lat 1980-1981 w szczególności Adama Pęzioła pierwszego przewodniczącego oraz 

Piotra Sobiło obecnego przewodniczącego NZS UMCS.  

Witam uczestników pamiętnego strajku akademickiego w Chatce Żaka w listopadzie i grudniu 1981 roku „O wol-

ność Nauki i Polski”.  

Witam księży: ks. Konrada Zyśko duszpasterza akademickiego UMCS, o. Andrzeja Pietrzaka prof. KUL oraz ks. Pio-

tra Kawałko pierwszego duszpasterza akademickiego UMCS w latach 1989-1995. 

Witam Gospodarza UMCS, Jego Magnificencję Rektora prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego.  

Witam wszystkich uczestników uroczystości. 

Oto tablica, którą za chwilę odsłonimy, a której treść jest następująca:  

W Chatce Żaka 16 XII 1980 odbyło się pierwsze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UMCS. Tu 

powstał Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS. Miejsce strajków 1981 o 

wolność Ojczyzny i nauki.  Lublin 13 XII 2021  

Tablicę odsłonili Józef Kaczor i Piotr Sobiło. 

Ksiądz Konrad Zyśko i ojciec Andrzej Pietrzak dokonali  poświęcenia tablicy. 

Na koniec, w imieniu NZS UMCS 1980/1981, przemówił Hubert Pietras uczestnik tamtych wydarzeń. 

Po tym podniosłym akcie odsłonięcia i poświęcenia tablicy przewodniczący OZ NSZZ „S” w UMCS Jacek Kot wrę-

czył zasłużonym członkom NSZZ „S” UMCS okolicznościowe ryngrafy i medale.  

Wykonano historyczne fotografie i odprowadzono sztandar.  

Uczestnicy uroczystości udali się do sali widowiskowej Chatki Żaka, gdzie 40 lat temu odbyło się I Zakładowe Ze-

branie Delegatów NSZZ „Solidarność” UMCS, na koncert w wykonaniu Jana Kondraka. Głównym motywem kon-

certu była pieśń „Mury”. Jan Kondrak, świdnicki bard, śpiewał tę pieśń podczas strajku w 1981 z dachu Chatki Żaka 

ku radości studentów i pracowników, a wściekłości ZOMOwców, którzy zajmowali i pacyfikowali miasteczko aka-

demickie. Przypomina o tym wystawa, którą można oglądać do lutego 2022. 

                                                                                Józef Kaczor 

Ps. Niestety Tadeusz Skułowski, Kazimierz Iwaszko i Adam Pęzioł nie mogli przybyć na uroczystość. 

 

Wręczenie okolicznościowych ryngrafów i medali: 

Anna Gromada,Józef Kaczor,Jacek Kot 

 

Bard „Solidarności”  Jan Kondrak 
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ZE STRONY KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
 

Zmarł Jacek Smagowicz - legenda „Solidarności” 

Dzisiaj po ciężkiej chorobie zmarł Jacek Smagowicz, polski działacz opozycji antykomunistycznej i NSZZ „Soli-

darność”. Uczestnik wydarzeń Marca 1968 w Krakowie. Założyciel Wolnych Związków Zawodowych w Polmo-

zbycie Kraków w 1980. 

 
                                fot. P. Machnica 

Od września 1980 był członkiem i działaczem NSZZ „Solidarność”. Od 1990 członek Zarządu Regionu NSZZ „Soli-

darność” Małopolska, w latach 1992-2010 członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku okupacyjnego w Polmozbycie Kraków później (do 16 

grudnia 1981), uczestnik strajku w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych Montin. 17 grudnia 

1981 za zorganizowanie strajku został zwolniony z pracy. Aresztowany 19 kwietnia 1982 i skazany za kontynuo-

wanie działalności związkowej. Do 1 października 1982 internowany w ośrodkach odosobnienia w Załężu k. Rze-

szowa i Uhercach. Później był m.in. współorganizatorem manifestacji i akcji protestacyjnych, w związku z czym był 

wielokrotnie zatrzymywany (w tym profilaktycznie), a także skazywany przez kolegia do spraw wykroczeń na kary 

grzywny oraz aresztowany. Wielokrotny uczestnik Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 

Członek Komisji Weryfikacyjnej dla b. funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. 

Postanowieniem z 28 sierpnia 2006 został przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego – za wybitne zasługi w działalno-

ści na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej – odznaczony 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 został odznaczony Medalem „Pro Bono Poloniae”. 

W 2021 został laureatem nagrody honorowej „Świadek Historii” przyznanej przez Instytut Pamięci Narodowej. 

pm 
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Decyzja Prezydium KK nr 7/22 
ws. prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 1850) 

poniedziałek, 17 stycznia 2022 

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” traktuje inicjatywę Pana Prezydenta jako spóźnioną próbę realizacji porozumie-
nia z dnia 5 marca 2020 roku pomiędzy Prezydentem RP Andrzejem Dudą a Komisją Krajową Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Szkoda, że nastąpiła ona dopiero po rozpoczęciu procedowania w 
Sejmie RP obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Prezydium KK negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy 1850). 

Projekt przewiduje wprowadzenie do powszechnego systemu emerytalnego emerytur stażowych, które będą 
przysługiwały ubezpieczonym, którzy posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący w wypadku kobiet 39 
lat a w przypadku mężczyzn 44 lata. Nabycie prawa do emerytury stażowej byłoby uzależnione od jej wysokości 
tzn. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego 
świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wysokość 
emerytury stażowej będzie ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym. 

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia zaproponowane okresy składkowe i nieskładkowe, od posia-
dania których uzależnione jest prawo do potencjalnego przejścia na emeryturę stażową. Zastosowanie tak długich 
okresów, mając na uwadze wiek rozpoczynania aktywności zawodowej (szczególnie u kobiet) spowoduje, że roz-
wiązanie będzie pustym aktem. 

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” pozostaje przy stanowisku (którego wyrazem był projekt obywatelski skierowa-
ny do Sejmu, w którego powstaniu uczestniczył Związek), iż okresy te powinny wynosić 35 i 40 lat zależnie od płci 
ubezpieczonego. 

Uwagi szczegółowe: 
1. Dokonując analizy projektu wątpliwości może wzbudzać kwestia dalszego łączenia pracy zarobkowej z pobiera-
niem emerytury stażowej (zasady zawieszania lub nie zawieszania emerytury stażowej). 

2. Właściwym rozwiązaniem jest propozycja wskazująca, że emerytura stażowa przysługuje pod warunkiem nie-
przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych 
na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na do-
chody państwa. W tym drugim przypadku środki ubezpieczonego zewidencjonowane na jego koncie w zakładzie 
zwiększą się poprzez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19, 52/12, 22. 

*** 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś. P.  Jacek Smagowicz 
Z wielkim żalem dowiedzieliśmy się o śmierci Jacka. Jacek należał do takich ludzi, którzy 

nie mogli pogodzić się z tym co było. Chciał i dążył do tego aby Polska była Polską. 

Oczywistością więc było, że włączył się w nurt odrodzenia, w „Solidarność”. Ceniliśmy 

Jacka za jego oceny sytuacji i ludzi. Mówił bez ogródek, jasno, nieraz ostro. Można było na 

nim polegać. Żegnaj drogi Kolego. 

Do Rodziny Jacka kierujemy wyrazy współczucia. 

Redakcja „Wiadomości KSN” 
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Autor zamieszczonego poniżej artykułu nie jest medykiem. O znaczeniu naturalnej odporności i sposo-

bach jej podtrzymywania jest pewnie wiele fachowych opracowań w czasopismach medycznych. Brakuje 

jednak takich opracowań w periodykach powszechnie przeglądanych. Red.  
 

Możemy mieć sprzymierzeńca – naturalną odporność 
Wojciech Pillich 

Ochrona zdrowotnych interesów członków NSZZ “Solidarność” oraz ich rodzin, należy do statutowych celów i za-

dań Związku. Może być ona realizowana poprzez współdziałanie ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pra-

cowników i ich rodzin. Forma w jakiej ta ochrona może się wyrażać zależy od okoliczności i rodzaju pojawiających 

się zagrożeń. Warunkiem podjęcia działań ochronnych jest jednak dostrzeżenie zagrożenia oraz skutecznego spo-

sobu jego zmniejszenia, a z tym bywa różnie. Wiadomo, że przy wielu chorobach, w tym przy COVID-19, ich prze-

bieg zależy od zdrowej odpowiedzi immunologicznej, aby osoby chronić, gdy zostaną narażone na kontakt z pato-

genem. Brak takiej odpowiedzi, jak dalej wykazano, jest jednym z głównych powodów problemów w pandemii 

koronawirusa.   

Znaczenie naturalnej odporności na choroby, próbowano przedstawić w rozmowach związkowych na początku 

narastania pandemii oraz między innymi w “Wiadomościach KSN”1. Przypominano kiedy odporność występuje i 

zwracano uwagę na możliwość poprawy swojego bezpieczeństwa zdrowotnego. Działań instytucjonalnych i prak-

tycznych w proponowanym zakresie w naszym Związku jednak nie podjęto. Wszystkie potrzeby w zakresie odpor-

ności organizmu miało i ma zaspokoić szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Pomimo, że już w końcu 

czerwca 2020 roku były dostępne on-line wyniki badań, wykazujące istotną ujemną korelację miedzy średnimi 

poziomami witaminy D a przypadkami COVID-19 na milion mieszkańców w 20 krajach europejskich.2  

Naturalna odporność wpływa na zapadalność i na przebieg wielu chorób, a już najwyższe znaczenie ma przed za-

szczepieniem. Przykładowo izraelskie badania S. Gazit i in.3 wykazały, że „naturalna odporność zapewnia trwalszą i 

silniejszą ochronę przed infekcją, chorobą objawową i hospitalizacją wywołaną przez wariant Delta SARS-CoV-2 w 

porównaniu z odpornością wywołaną dwudawkową szczepionką BNT162b2”. Do tematu dlatego warto powrócić, 

gdyż po dwuletnim okresie zwalczania choroby okazuje się, że „brak jest istotnego wpływu programów szczepień 

przeciwko COVID-19 na redukcję liczby zakażeń SARS-CoV-24”. W analizie obejmującej 68 krajów i 2947 hrabstw w 

USA ustalono brak dostrzegalnego związku między nowymi przypadkami COVID-19, a poziomami pełnego za-

szczepienia. Natomiast w USA, komitet ds. zwolnień medycznych, zgodnie z opinią Agencji Żywności i Leków (FDA) 

zalecił zwolnienie ze szczepień pracowników, którzy wykażą się naturalną odpornością  na COVID-195. Za takie 

uważane są osoby, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy miały dodatni wynik testu PCR lub testu antygenowe-

go na CCA/ID-19 z laboratorium certyfikowanego przez CLIA oraz dodatni test na przeciwciała jakościowe, po 

przechorowaniu „covida". O odporności, która wpływa na przebieg choroby, powinno się informować także wo-

bec licznych zachorowań na COVID-19 osób zaszczepionych.  

                                                 
1 Pillich W.: W poszukiwaniu uosobienia. Postscriptum. Wiadomości KSN, nr 1-2/2021, s. 31-32. 
2  Nurshad Ali.: Role of vitamin D in preventing of COVID-19 infection, progression and severity. Journal of Infection and 

Public Health, Volume 13, Issue 10, October 2020, Pages 1373-1380. 
3  Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez et al.: Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: 

reinfections versus breakthrough infections. medRxiv, August 25, 2021. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full-text 
4 3 S.V. Subramanian, K. Akhil: Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 

counties in the United States, „European Journal of Epidemiology”, z. 136 (2021), s. 1237-1240. 

https://europepmc.org/article/MED/34591202 
5 K. Gooch: Spectrum Health allows vaccine mandate exemptions for workers with natural immunity. Becker's Hospital 

Review, September 14th, 2021. https://www.beckershospitalreview.com/workforce/spectrum-healthallows-vaccine-mandate-

exemptions-for-workers-with-natural-immunity.html [dostęp 14.01.2022] 
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W USA w wielu internetowych dyskusjach o zdrowiu, podstawową informacją jest ta zaprezentowana w tablicy 1, 

uzupełniona o tłumaczenie nazwy choroby.   

Tablica 1. Choroby przy braku witamin 

Lp. Choroba Niedobór wita-
miny 

Lp. Choroba Niedobór 
witaminy 

1 Mumps/Świnka B 2 Measles/Odra A 

3 Rubella/Różyczka A 4 Chicken pox/Ospa wietrzna A i D 

5 Shingles/Półpasiec A i D 6 Polio/Paraliż dziecięcy A i D 

7 Rotavirus/Rotawirusy A i D 8 Pneumonia/Zapalenie płuc A i D 

9 Pneumococcal/Pneumokoki A i D 10 Tetanus/Tężec A 

11 Influenza/Grypa D 
 

12 Meningitis both/Zapalenie opon 
mózgowych  

C i D 
 

13 Pertussis/Krztusiec D (Treated with 
vitamin 

C/leczony wi-
taminą C) 

14 HPV(Human Papillomavi-
rus)/Wirus brodawczaka ludz-
kiego  

B i C (i 
cynku) 

 

Jak wynika z tablicy 1, szczególną rolę w zapobieganiu chorobom odgrywają witaminy A i D. Ocenę poziomu wi-

taminy D, opracowaną przez Polską Grupę Roboczą International University Family Medicine Club podano w tabli-

cy 2. W publikacji6 zawierającej tablicę 2 zwrócono uwagę, że „niedobory witaminy D są bardzo rozpowszechnione 

i dotyczą 50–80% populacji, stanowiąc poważny problem epidemiologiczny.” „Objawami znacznego deficytu wi-

taminy D są krzywica i osteomalacja. Hipowitaminoza D może się także przyczyniać do zwiększenia ryzyka niskoe-

nergetycznych złamań szkieletu oraz wystąpienia licznych zaburzeń: w zakresie odporności, w tym chorób auto-

immunologicznych, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy typu 1 i 2 oraz niektórych 

nowotworów, … zwiększeniem ryzyka zachorowań na niektóre nowotwory m.in. raka jelita grubego, piersi, płuc, 

macicy, gruczołu krokowego oraz szpiczaka mnogiego. W Polsce, ze względu na jej położenie geograficzne, … 

stwarza to konieczność uzupełniania jej niedoborów. Ryzyko przedawkowaniu witaminy D jest znikome, a toksycz-

ność — nawet w przypadku uzyskania stężenia 25(OH)D w surowicy krwi >100 ng/ml — jest dyskutowana.” Publi-

kacja ta zawiera także wskazówki dotyczące suplementacji witaminą D.   

Tablica 2. Wytyczne dla lekarzy rodzinnych   
dotyczące suplementacji witaminą D 

 

 

                                                 
6 K. Buczkowski, S. Chlabicz, i inni: Wytyczne dla lekarzy rodzinnych dotyczące suplementacji witaminą D. Forum Medycy-

ny Rodzinnej, 2013;7(2):55-58. https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/34726/25367 
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Jak wykazują badania7, w Polsce u 90,3% badanych osób stwierdzono stężenie witaminy D poniżej 30 ng/ml, a w 

szczególności: 67,5% osób miało stężenie < 20 ng/ml, 22,8% osób miało stężenie suboptymalne 20-30 ng/ml, a 

jedynie 8,4% osób miało stężenie optymalne 30-50 ng/ml. Podobna sytuacja występuje na przykład w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, w których jak pokazuje rysunek 1, aż 87% populacji ma poziom witaminy D poniżej nor-

my, która w USA wynosi 40-60 ng/ml. Zalecany jej minimalny poziom jest więc wyższy niż w Polsce. W amerykań-

skich publikacjach pisze się, że mamy pandemię braku witaminy D. You don’t heave a virus, you heave vitamin 

dentistry.    

Rys. 1. Poziom witaminy D w populacji  USA dla osób w wieku 

18+, według  danych programu badawczego NHANES 8    

W uproszczony sposób, rolę witaminy D w układzie odporno-

ściowym człowieka można wyjaśnić następująco. Do głównych 

zadań układu odpornościowego należy identyfikowanie i elimi-

nowanie wszystkich czynników, które mogą w jakikolwiek spo-

sób zagrażać organizmowi. Jednymi z najważniejszych komórek 

tworzących układ odpornościowy i działających na pierwszej linii 

obrony są limfocyty T. Za aktywację limfocytów T, jak i regulację 

reakcji na patogeny odpowiedzialna jest witamina D. Jeśli w or-

ganizmie jest jej zbyt mało, limfocyty są uśpione. Odpowiednie 

stężenie 25(OH)D we krwi, jest niezbędne w metabolizmie mine-

ralno-kostnym oraz do prawidłowej regulacji wielu fizjologicz-

nych funkcji organizmu.   

Na rysunku 2 przedstawiono złożony mechanizm oddziaływania 

podstawowych składników decydujących o stanie układu odporno-

ściowego9.      

Rys. 2. Immunomodulacyjne działanie witamin C i D, cynku i sele-

nu oraz korzystne mechanizmy występujące w patogeniczności 

COVID-19. Pierścień zewnętrzny wykazuje właściwości immuno-

modulujące witaminy C, witaminy D, cynku i selenu, podczas gdy 

pierścień wewnętrzny pokazuje możliwe role tych składników re-

generacyjnych w odniesieniu do infekcji COVID-19.  Tłumaczenie 

opisu na rysunku zawarto w tablicy 3.    

W tablicy 3 zawarto w tłumaczeniu opis rysunku 2, funkcji wyko-

nywanych przez witaminy C i D oraz cynk i selen, w czterech im 

przypisanych strefach. Kolejno dla stref: wpływających na funkcje warstwy zewnętrznej, które z kolei oddziałują 

na funkcje warstwy wewnętrznej, mające bezpośredni wpływ na wirusa SARS-Cov-2.   

                                                 
7  Płudowski P., Konstantynowicz J., Jaworski M., Abramowicz P., Ducki Cz.: Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w 

populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy Medyczne, Pediatria. 2014, T. 11, 609-617. 
8 Join the Immune Post Project NOW! GrassrootsHealth Nutrient Reaserch Institute. 

https://www.grassrootshealth.net/project/join-immune-boost-project-now/   
9  L.F.C. Pedrosa, A.N.A.B. Barros a , L. Leite-Lais: Nutritional risk of vitamin D, vitamin C, zinc, and selenium deficiency on 

risk and clinical outcomes of COVID-19: A narrative review. Clinical Nutrition ESPEN 47 (2022) p.9-27. 

https://clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(21)01107-4/fulltext   
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Tablica 3. Funkcje wykonywane przez system immunologiczny w strefach na rysunku 2, pod wpływem 

witamin C i D oraz cynku i selenu (tłumaczenie) 

Witamina C – strefa zewnętrzna Witamina C – strefa wewnętrzna 

• Utrzymanie integralności i ochrona bariery nabłon-
kowej 
• Wzmacnianie funkcji leukocytów i limfocytów 
• Hamowanie produkcji i redukcja cytokin proza pal-
nych 
• Aktywność przeciwutleniająca 

• Zapobieganie powstawaniu mikroskrzeplin i zatyka-
niu naczyń włosowatych 
• Redukcja markerów stanu zapalnego (burzy cytoki-
nowej) 
• Redukcja stresu oksydacyjnego   
 

  

Witamina D - strefa zewnętrzna Witamina D - strefa wewnętrzna 

• Zachowanie integralności bariery immunologicznej 
• Uwalnianie peptydów przeciwdrobnoustrojowych 
• Wspomaganie wrodzonych funkcji komórek 
• Modulacja wybuchu oksydacyjnego   
• Stymulacja cytokin przeciwzapalnych   
• Hamowanie cytokin prozapalnych 

• Obniżenie poziomu ekspresji ACE2 
• Modulacja układu renina-angiotensyna   
 
 
 

  

Cynk - strefa zewnętrzna Cynk - strefa wewnętrzna 

• Modulacja odporności wrodzonej (bariery fizyczne i 
chemiczne, neutrofile, makrofagi, komórki NK) 
• Modulacja odporności adaptacyjnej (komórki B, 
komórki T, przeciwciała) 
 
 

• Zmniejszenie ekspresji ACE2 i wnikania wirusa do 
komórek 
• Zwiększenie wytwarzania IFN-α i wzmocnienie jego 
działania przeciwwirusowego   
• Zmniejszenie aktywności polimerazy  SARS-Cov-2 
• Wzmocnienie wpływu chlorochiny*)   

  

Selen - strefa zewnętrzna Selen - strefa wewnętrzna 

• Funkcje komórek odpornościowych (GPX, TXNRD, 
MSRB1, SELENOK, SELENOS) 
• Funkcje przeciwzapalna (GPX, TXNRD, SELENOS) 
 
 

• Ograniczenie cyklu życia i zjadliwości mutacji SARS-
Cov-2 
• Łagodzenie stresu oksydacyjnego wywołanego przez 
wirusy, uszkodzeń narządów wewnętrznych i burzy 
cytokinowej  

Gdzie: ACE2 - enzym konwertujący angiotensynę 2 (główny receptor dla wirusa SARS-CoV-2);  
IFN-α - interferon α;   
komórki NK – (natural killer) komórki posiadające własności spontanicznej cytotoksyczności;  
GPX - peroksydaza glutationowa (enzym antyoksydacyjny);  
TXNRD - reduktaza tioredoksyny;  
SELENOS - selenoproteina S;  
MSRB1 - reduktaza sulfotlenku metioniny B1 (gen kodujący białko).  
*) możliwe, że wymienienie szczególnego przypadku oddziaływania cynku na chlorochinę, wynika ze stosowania 

hydroksychlorochiny (podawanej razem z cynkiem) u pacjentów z COVID-19 w wielu krajach na świecie, m.in. w 
USA i krajach Europy Zachodniej. W Polsce zgodnie z zaleceniami Prezesa URPL, lek jest stosowany u zakażo-
nych pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych.   

W tej szeroko udokumentowanej, obszernej publikacji, wykazano, że optymalny stan niezbędnych składników 

odżywczych ma kluczowe znaczenie we wspieraniu zarówno wczesnej fazy wiremii, jak i późniejszych faz hiperza-

palnych COVID-19. Mikroskładniki odżywcze, takie jak witamina C, D, cynk i selen, odgrywają role w funkcjach 

przeciwutleniających, przeciwzapalnych, przeciwzakrzepowych, przeciwwirusowych i immunomodulujących i są 
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przydatne zarówno w odporności wrodzonej, jak i nabytej. Istnieją więc dowody na potencjalną ochronną i tera-

peutyczną rolę witaminy C, D, cynku i selenu w patogenności COVID-19. Niedobory tych składników można uznać 

za żywieniowy czynnik ryzyka u pacjentów z COVID-19. Dysfunkcje immunologiczne obserwowane w tej chorobie 

mogą ulec nasileniu lub osłabieniu, w zależności od stanu odżywienia osoby.   

Wpływ poziomu witaminy D na przebieg choroby COVID-19 wykazano w wielu badaniach. Dla przykładu na rysun-

kach 3 i 4 obrazowo przedstawiono wyniki badań śmiertelności z powodu choroby COVID-19 w okresie przed ma-

sowymi szczepieniami, czyli nie są one zakłócone ewentualnym wpływem szczepionki na odporność organizmu. 

Wykazano zarówno wpływ witaminy jak i radykalną poprawę odporności przy poziomie witaminy D większym od 

30 ng/ml (poziom zalecany: w Polsce od 30 ng/mi, w USA i Izraelu od 40 ng/ml).     

 
Rys. 3. Sposób przebiegu choroby COVID19 oraz 
procentowy udział w nim osób, w zależności od 
posiadanego poziomu witaminy D:  Critical -
krytyczny, Severe - ciężki, Ordinary – zwykły,  
Mild -  łagodny10,11    

Rys. 4. Związek pomiędzy śmiertelnością na  COVID-
19 a poziomem witaminy D we krwi przy średnim 
wieku wybranych grup pacjentów (ok. 60lat) w ba-
daniach indonezyjskich   
 

Dla uzyskania właściwego poziomu witaminy D w organizmie, proponowane są następujące kroki:   

− sprawdzenie poziomu witaminy D;   

− określenie pożądanego poziomu w zalecanym zakresie 30-80 ng/ml (75-200 nm/l);   

− jeżeli potrzebne jest podniesienie poziomu, można użyć kalkulatora dostępnego w internecie, na przykład na 

stronie instytutu GrassrootsHealth12 który zależnie od istniejącego poziomu witaminy, masy ciała i poziomu do-

celowego określi codzienną dawkę witaminy, ewentualnie samemu ustalić przyjmowaną dawkę na podstawie 

publikowanych zalecanych dziennych dawek;   

− sprawdzenie skuteczności suplementacji przez badanie poziomu witaminy, np. po 3-4 miesiącach (ważne);   

                                                 
10  https://www.grassrootshealth.net/wp-content/uploads/2020/04/Vit-D-COVID-Severity-0421.pdf   
11  Alipio M.M.: Vitamin D supplementation could possibly improve clinical outcomes of patients infected with Coronavirus-

2019 (Covid- 2019). LETTER – PREPRINT, April 9, 2020. 

https://www.grassrootshealth.net/wpcontent/uploads/2020/04/Alipio-Vit-D-COVID-Severity-Preprint-04-22-2020.pdf  11 
12  Vitamin D*calculator™ 

https://www.grassrootshealth.net/project/dcalculator/?_ga=2.156574332.632500116.1644532145140821520.1644532145 
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− dostosowanie poziomu dalszej suplementacji stosownie do potrzeb, powtarzanie czynności.   

Podobne wyniki uzyskano w ostatnio opublikowanych badaniach przeprowadzonych w Izraelu. Jak stwierdził w 

wywiadzie dr A. Dror, jeden z autorów tych badań - dla chorych podczas pierwszych dwóch fal wirusa, zanim 

szczepionki stały się dostępne – wykazały one „niezwykłą i uderzającą różnicę w szansach stania się pacjentem w 

ciężkim stanie, gdy jemu brakuje witaminy D, w porównaniu z sytuacją pacjenta, gdy jej braku nie ma.” Witamina 

D wzmacnia układ odpornościowy „aby radzić sobie z wirusowymi patogenami atakującymi układ oddechowy”. 

„Jest to równie istotne dla wariantu Omicron, jak i dla poprzednich wariantów”13. Badania pokazały, że pacjenci z 

niedoborem witaminy D (<20 ng/ml) byli 14 razy bardziej narażeni na ciężki lub krytyczny przebieg choroby niż 

pacjenci z poziomem 25(OH)D ≥ 40 ng/ml14. Wśród hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 niedobór witaminy 

D przed infekcją był związany ze zwiększonym nasileniem choroby i śmiertelnością. Wiarygodność tych badań 

zwiększa oświadczenie autorów, że nie otrzymali konkretnego finansowania na tą pracę, co często ma miejsce w 

publikacjach dotyczących pandemii. Przekaz publiczny nie musi być wiarygodny. „W czasie, gdy brytyjski rząd i 

media publikowały narrację, że większość osób zarażonych COVID nie była szczepiona, prestiżowe czasopismo 

Lancet po cichu ujawniło, że w rzeczywistości 89% przypadków było wśród zaszczepionych15.”  Podobnym przykła-

dem są również ostatnio ujawnione informacje o amerykańskiej publicznej agencji Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC), która od czasu wprowadzenia szczepionek przeciw COVID19 zbiera informacje, lecz nie 

ujawniała większości krytycznych danych dotyczących dawek przypominających, hospitalizacji i analiz ścieków. 

Agencja była niechętna upublicznieniu tych danych, „ponieważ mogą one zostać błędnie zinterpretowane jako 

nieskuteczne szczepionki.”16 

Pojawiają się także wątpliwości co do potrzeby suplementacji czy szkodliwości witaminy D. W rozwiązaniu tych 

kwestii pomoże literatura przedmiotu, np. The Top 10 Vitamin D Myths: What’s Fact and What’s Not? 17 Należy 

zaznaczyć, że są takie schorzenia przy których suplementacja witaminą D może być szkodliwa.   

Występują różnice między zabezpieczeniem organizmu przez jego odporność naturalną a zabezpieczeniem w wy-

niku podania szczepionki na wirusa SARS-CoV-2, które spowodowane są następującymi czynnikami18:  

 − Iniekcje domięśniowe nie wywołują sterylizującej odporności w górnych drogach oddechowych;  

− Iniekcje domięśniowe wywołują odporność, która szybko zanika, podczas gdy naturalnie nabyta odporność jest 

silniejsza i trwalsza;  

− Iniekcje domięśniowe wywołują odporność na białko kolczaste oryginalnego szczepu koronawirusa Wuhan 

SARS-CoV-2, a nie na obecnie krążące formy, takie jak Omicron czy Delta;  

− Zawartość wstrzyknięć domięśniowych mRNA nie ogranicza się do mięśnia na ramieniu, wprowadzona do ukła-

du krążenia dostaje się do narządów, takich jak śledziona, jajniki, serce i mózg;   

− Szczepienia domięśniowe polegają w dużej mierze na indukowaniu odporności przez przeciwciała IgG oraz lim-

focyty B, a nie poprzez odporność wrodzoną lub limfocytyty T;   

                                                 
13  Peer-reviewed study finds vitamin D effective against COVID-19. Posted by by ClarkCountyToday.com February 7, 2022 

in: COVID-19, News https://www.clarkcountytoday.com/news/peer-reviewed-study-findsvitamin-d-effective-against-covid-

19/ 
14  Dror AA, Morozov N, Daoud A, Namir Y, Yakir O, Shachar Y, et al. (2022) Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels 

and association with severity of COVID-19 illness. PLoS ONE 17(2): e0263069. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263069   
15  6 Big Differences Between Natural vs. Vaccine-Induced Immunity. By Rob Verkerk Ph.D. Children’s Health Defense, 

02/04/22. https://childrenshealthdefense.org/defender/differences-natural-vaccine-inducedimmunity/   
16 Mandavilli A.: The C.D.C. Isn?t Publishing Large Portions of the Covid Data It Collects. The NY Times, Feb. 20, 2022. 

https://www.nytimes.com/2022/02/20/health/covid-cdc-data.html 
17 The Top 10 Vitamin D Myths: What’s Fact and What’s Not?  https://www.grassrootshealth.net/project/top-10-vitamin-d-

myths-whats-fact-whats-not/  
18  6 Big Differences Between Natural Vs. Vaccine-Induced Immunity. By Rob Verkerk Ph.D. The Defender, 02//04/22. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/differences-natural-vaccine-induced-immunity/ 
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− Pytaniem jest, czy siła dźgnięcia COVID-19 może obudzić śpiącego smoka autoimmunizacji?   

Dla podkreślenia przydatności naturalnej odporności, można zacytować wypowiedzi profesora Marty Makary19, 20: 

„Jesteśmy teraz, po ponad półtora roku doświadczenia klinicznego i obserwacji pacjentów, którzy byli zakażeni, że 

naturalna odporność dalej jest skuteczna i silna. A to dlatego, że dzięki naturalnej odporności organizm wytwarza 

przeciwciała na całą powierzchnię wirusa, a nie tylko białko kolczaste zbudowane ze szczepionki.” Natomiast w 

badaniach omówionych w The Washington Post21 stwierdzono, że „Ponad 15 badań wykazało moc odporności 

nabytej przez wcześniejsze posiadanie wirusa. Badanie przeprowadzone na 700 000 osób z Izraela … wykazało, że 

ci, którzy doświadczyli wcześniejszych infekcji, byli 27 razy mniej narażeni na drugą objawową infekcję covidową 

niż ci, którzy zostali zaszczepieni.” … „Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Waszyngtońskim wykazało, że 

nawet łagodna infekcja nosicielska skutkowała długotrwałą odpornością.”   

O odporność naturalną ciągle warto dbać, także dlatego, że szczepienia w pełni nie zabezpieczają przed zachoro-

waniem na COVID-19. Na Gibraltarze, który jest najbardziej zaszczepioną częścią świata, z ponad 99% populacji w 

pełni zaszczepionej, w końcu ubiegłego roku wystąpił wykładniczy wzrost zakażeń i rząd zamierzał odwołać szereg 

wydarzeń, w tym oficjalne przyjęcia bożonarodzeniowe, oficjalne przyjęcia i podobne spotkania22. W Izraelu, kraju 

prawdopodobnie najbardziej doświadczonym szczepieniami, w którym już przed zaszczepieniem trzecią dawką, 

prawie 100% hospitalizowanych było wcześniej zaszczepionych23, obecnie wobec dalszych masowych zachorowań 

zaleca się podanie czwartej dawki szczepionki. Zastrzyki przypominające więc nie zatrzymują rozprzestrzeniania 

się wirusa. Szczepionka „nie ma znaczenia w przypadku ciężkiej choroby” mówi prof. Jacob Giris, dyrektor oddzia-

łu koronawirusowego szpitala Ichilov w Izraelu. Chorzy „Mieli co najmniej trzy zastrzyki. Od siedemdziesięciu do 

osiemdziesięciu procent poważnych przypadków jest zaszczepionych24”.Podobnie jest w innych krajach. W Szkocji 

mówi się o Pandemic of the Fully Vaccinated25.   

Szczepienia ograniczają zachorowalność na Covin-19 przez okres około 6. miesięcy, a szybki spadek skuteczności 

dostępnych szczepionek przeciwko COVID-19 może mieć związek z gwałtownie słabnącą odpornością humoral-

ną26. Po ustąpieniu ochrony poszczepiennej istnieje obawa zwiększonej podatności na infekcję.  W dalszym ciągu 

pożądane jest zainteresowanie środkami zdrowotnymi mogącymi zmniejszyć ryzyko infekcji oraz jej rozwoju i 

nasilenia. 

Tak więc …   

          Możemy mieć sprzymierzeńca – naturalną odporność  

                                                 
19 Israeli study shows natural immunity delivers 13 times more protection than COVID vaccines. Posted by John Ley., 

November 10, 2021. https://www.clarkcountytoday.com/news/israeli-study-shows-naturalimmunity-delivers-13-times-more-

protection-than-covid-vaccines/ 
20 Dr Marty Makary jest profesorem w Johns Hopkins School of Medicine i Bloomberg School of Public Health, redaktorem 

naczelnym “Medpage Today” i autorem „The Price We Pay: What Broke American Health Care — and How to Fix it”.  

https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/09/15/natural-immunity-vaccine-mandate/ 
21  Natural immunity to covid is powerful. Policymakers seem afraid to say so. By Marty Makary, September 15, 2021. 

https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/09/15/natural-immunity-vaccine-mandate/ 
22 Gibilterra, centro più vaccinato al mondo annulla il Natale: “Troppi contagi”. Secondopiano News, 22 Novembre 2021. 

https://www.secondopianonews.it/attualita/2021/11/22/gibilterra-centro-piu-vaccinato-almondo-annulla-il-natale-troppi-

contagi.html  21 
23  Dea: “In Israele quasi tutti i ricoverati erano stati vaccinati”. Visionetv, 23 Agosto 2021. https://visionetv.it/dea-in-israele-

quasi-tutti-i-ricoverati-erano-stati-vaccinati/ 
24 80% poważnych przypadków COVID jest w pełni zaszczepionych. Israel National News, 03.02.2022. 

https://www.israelnationalnews.com/news/321674  23 
25 89% of Covid-19 Deaths among the Fully Vaccinated – Latest Public Health Data proves this is a ‘Pandemic of the Fully 

Vaccinated’ and suggests the Vaccinated are more likely to die. The Expose, November 25, 2021. 
26  Einav G. Levin, M.D., Yaniv Lustig, Ph.D., et al: Waning immune humoral response to BNT162b2 Covid-19 vaccine over 

6 months. The New England Journal of Medicine. N Engl J Med 2021; 385:e84 DOI: 10.1056/NEJMoa2114583, December 9, 

2021. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2114583 
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Wspomnienia. Nasi Profesorowie 
 

Bronisław Pura (1939-2020) 
Prof. Bronisława Purę pożegnaliśmy w ubiegłym roku. Był akurat czas ataku kolejnej fali pandemii. Wielu z nas ze 
znacznym opóźnieniem dowiedziało się o odejściu Profesora, dlatego w ciągu roku spływały wspomnienia. Załą-
czamy kilka z tych wspomnień. Red. 

Żegnamy Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej Bronisława Purę, wieloletniego kierownika 

Zakładu Optyki Nieliniowej Wydziału Fizyki PW, nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń studen-

tów różnych Wydziałów PW. Każda śmierć zaskakuje. Tym razem łączy się z niedowierzaniem, gdyż dotyczy czło-

wieka, który był uosobieniem aktywnego życia, daleko wykraczającego poza mury uczelni. Pełnego emocji, które 

zwykle towarzyszą ludziom w pełni sił. Dość niezwykłe. że opuszcza nas jako aktualny pracownik Politechniki War-

szawskiej, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni do realizacji projektu badawczo-rozwojowego w ramach 

Programu NCBR - Biostrateg. Długa jest lista zasług Profesora Pury, która wpisuje go na trwałe do historii Wydziału 

Fizyki, jak też Politechniki Warszawskiej. Można tu wymienić pozyskanie lasera femtosekundowego, czy też fundu-

szy na gruntowny remont Gmachu Fizyki. Jego działalność społeczna i polityczna, zapoczątkowana w okresie ro-

dzącego się ruchu solidarności w latach 80-tych, była kontynuowane w różnej formie. W kwietniu 2010 roku tygo-

dnik Gazeta Finansowa (nr 16) wydrukował Jego wywiad. Mówił tam o transferze wiedzy naukowej do przemysłu. 

Wiele też czynił w tej sprawie. Świadczy o tym Jego zaangażowanie w przedsięwzięcia o takich nazwach jak Tere-

nowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w powiecie przasnyskim, budowa fabryki baterii przepływowych 

(Firma NOVAVIS), jako wydajnych, tanich i bezpiecznych dla środowiska magazynów energii elektrycznej, czy też 

budowa uniwersalnego elektronicznego przyrządu pomiarowego do rozpoznawania zapachów. Jego spostrzeżenia 

są ciągle aktualne jako zadania dla nowoczesnej uczelni. Nigdy nie zabiegał o korzyści dla siebie. Całe życie posłu-

giwał się własną skalą wartości, która czasami stawiała go w konflikcie z zasadami tak zwanej poprawności poli-

tycznej. Świadomość dobra wspólnego towarzyszyła mu przez całe życie. Takim go zapamiętamy. 

Leszek Adamowicz 

Profesor Bronek 
Profesora Bronisława Purę poznałam na początku lat siedemdziesiątych. Był wtedy młodym doktorem i 

zajmował się badaniami rentgenowskimi w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej. Był człowiekiem bardzo 

bezpośrednim i towarzyskim. Miał szerokie zainteresowania, oprócz problemów zawodowych, także społeczne i 

polityka. Nie było w nim nic z typowego w tamtych czasach człowieka zastraszonego przez system totalitarny. 

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi pozwalała mu na zadawania często bardzo kłopotliwych pytań człon-

kom PZPR i wyrażania w sposób naturalny swojej opinii, zwykle bardzo niepoprawnej politycznie. Interesowało go 

właściwie wszystko, co się w Polsce działo – sytuacja  Kościoła Katolickiego, problemy społeczne,  sprawy zawo-

dowe (fizyka i technika, organizacja i plany naukowe Instytutu Fizyki PW). Pamiętam jego opowieść o fizyku, który 

zbierał informacje o skażeniu promieniotwórczym po wybuchu elektrowni w Czarnobylu, robił to bez zezwoleń, a 

który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W czasach  późniejszych profesor Pura miał swój udział w nagła-

śnianiu tej tragicznej śmierci.   

Kiedy nastały czasy Solidarności,  Bronisław Pura, wtedy już jako nasz kolega Bronek, włączył się w działal-

ność związkową, nie tylko naszej Uczelni, ale również uczestniczył  w wielu działaniach prowadzących do  pozy-

tywnych przemian w Polsce. Taką nadzieję dawała wtedy Solidarność, jako wielki ruch społeczny. 

Tuż przed stanem wojennym młodzież z Wyższej Szkoły Pożarniczej po spacyfikowanym strajku schroniła 

się na terenie Politechniki Warszawskiej. Dzięki między innymi takim osobom, jak kolega Bronek, młodzież ta 

otrzymała legitymacje studenckie Politechniki, co chroniło przed poborem do wojska i dawało możliwość konty-

nuowania nauki.  
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Karnawał Solidarności został brutalnie przerwany. Stan wojenny był  dla nas wszystkich szokiem, ale nie 

załamał takich osób, jak kolega Bronek, który od pierwszych dni tego stanu brał udział w różnych działaniach jaw-

nych i podziemnych. Wraz z żoną Marią był aktywny w swojej parafii Podwyższenia Krzyża na Jelonkach oraz w 

parafii Św. Stanisława Kostki, gdzie współpracował z księdzem Jerzym Popiełuszką. Po śmierci ks. Jerzego uczest-

niczył w kontynuowaniu jego dzieła – organizowaniu wykładów, poświęconych chrześcijańskiej nauce społecznej, 

historii Polski i ochronie życia. 

Kolega Bronek był w podziemnej Solidarności Politechniki i Regionu Mazowsze. Zajmował się, między in-

nymi formami aktywności, wyszukiwaniem miejsc schronienia dla ukrywających się działaczy i doprowadzaniem 

ich do umówionych mieszkań.  

Przemiany, które nastąpiły w Polsce po roku 1989, znowu obudziły nadzieje. Kolega Bronek ciągle był ak-

tywny w różnych dziedzinach, nie zaniedbując pracy naukowej i dydaktycznej. Został kierownikiem Zakładu Optyki 

Nieliniowej roku 2000, a następnie profesorem. 

Byłam wtedy w tym  zakładzie naukowym, a profesor Pura był moim szefem. Jestem współautorką opisów 

patentowych, a nie wszystkie były ściśle zgodne z główną tematyką zakładu. Profesor Pura zdecydowanie wspierał 

działalność wynalazczą. Doskonale rozumiał, że powinna prowadzić do wdrożeń. Trudno zliczyć, ile było dyskusji w 

różnych jednostkach Politechniki,  spotkań z przedstawicielami rozmaitych firm, z potencjalnymi inwestorami. 

Profesor Pura nie żałował na to czasu.  Nieoczekiwana Jego śmierć  przerwała prace przygotowawcze. Okazało się 

jednak, że  są szansa na doprowadzenie do wdrożenia, dzięki temu, co zostało wcześniej przygotowane od strony 

organizacyjnej i eksperymentalnej. Profesor Pura, człowiek-instytucja, patriota, związkowiec, jeszcze teraz czyni 

dobro. 

Irena Gronowska 

Kolega Świętej pamięci Bronek był członkiem Solidarności od pierwszych dni istnienia, nawet więcej, był jednym z 

organizatorów Solidarności Politechniki Warszawskiej , a w szczególności koła w Instytucie Fizyki jeszcze wtedy. 

Działał bardzo aktywnie w tych pierwszych latach. 

Kiedy nastał stan wojenny rozpoczął działalność podziemną. Przede wszystkim pomagał wszystkim, którzy byli 

prześladowani,  ukrywali się.  Robił to z wielką odwagą. 

Starał się zawsze pomagać wszystkim, którzy mieli problemy. Dlatego zawsze będziemy go wspominać jako tego 

dzięki któremu NZZ Solidarność powstał i istnieje  do tej pory.  

Na pewno będziemy dobrze Go wspominać.  

Bóg mu  to wynagrodzi. 

Michał Urbański – mowa pogrzebowa 

 

MOJE KRÓCIUTKIE WPOMNIENIE O BRONKU PURZE 
Zastanawiałam się co ja mogę o Bronku napisać przecież znałam Go bardzo słabo ale poznałam Go bardzo , bardzo 

dawno. Pewnie na pierwszym roku studiów. Studiowaliśmy fizykę. Na studiach specjalnie nie kolegowaliśmy się, 

byliśmy najpewniej w zupełnie innych grupach towarzyskich. Wiedziałam, że ma na imię Bronek. 

Kiedy spotkaliśmy się po latach już w wolnej Polsce nie miałam wątpliwości, że jest to mój kolega ze studiów. A 

było to tak: jednego pięknego dnia  zjawił się u nas w domu Bronek. Przyszedł z kolegą z podziemia i przyniósł 

ogromną ilość podpisów pod kandydaturą Zbyszka.  Zbyszek wtedy , był to rok 1993, postanowił kandydować z 

Warszawy na senatora. Pamiętam naszą wdzięczność, bo zbieranie takiej dużej ilości podpisów jest niesłychanie 

mozolną pracą. Wcześniej przez dwie kadencje Zbyszek kandydował z okręgu Stalowowolskiego. Tam wspomaga-

liśmy zbuntowanych robotników z Huty w Stalowej Woli i podpisy zbieraliśmy w Tarnobrzeskim. Od tego czasu 

przypomnieliśmy sobie, że przecież znamy się już od bardzo dawna i co pewien czas spotykaliśmy się towarzysko u 

nas albo u Maryli i Bronka. Każde przemiłe spotkanie zawsze pełne było rozmowy o Polsce i polityce jaka w danym 

czasie była aktualna i to już tak zawsze do śmierci Zbyszka w 2014 roku.  
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Zbyszek na Bronku mógł polegać jak na przysłowiowym Zawiszy. Obaj byli bardzo czynnymi obywatelami i obaj 

zafascynowani „Solidarnością” i zmianami jakie w niej zachodziły.  Fascynowała ich polityka w jak najlepszym ro-

zumieniu tego obecnie tak zdegradowanego słowa. Bronek tak jak Zbyszek uważał, że nie daje się wykluczyć mo-

ralności z polityki, że skutki takich manipulacji będą jeszcze bardzo negatywnie dawały o sobie znać. 

 Pamiętam w wielu rozmowach, że zawsze Bronek znajdował sprawy ważne dla polskiej gospodarki i ciągle usiło-

wał próbował korygować oczywiste błędy często popełniane przez Rząd AWS. Dla przykładu zablokował skutecz-

nie próbę sprzedaży przez Ministra Wąsacza Telekomunikację Polską państwowej firmie francuskiej za drastycznie 

zaniżoną wartość 2 mld. zł. Jednakże w amoku stosowania doktryny tak zwanej ‘prywatyzacji’,  Telekomunikacja 

Polska została sprzedana wbrew Jego intencjom ale już za kwotę 10 mld. zł. Był człowiekiem prawym i nie godził 

się na rozkradanie majątku narodowego znaleźć jakieś wyjście żeby nie dać tak Polski rozkradać. Pamiętam jak 

bardzo martwił się, że niestety nie można temu zapobiec.   

Bardzo mi żal ciepłego, porządnego i szlachetnego Bronka. Już nie porozmawiamy.  

        Zofia Romaszewska, Warszawa, 21 czerwiec 2021r 

Wspomnienie inżyniera o profesorze Bronisławie Purze.  

Prof. Bronisław Pura w swojej pracy naukowej i dydaktycznej realizował paradygmat jedności fizyki, jako 

nauki ścisłej, z techniką, która praktycznie ją stosuje. Żartobliwie mówiliśmy o sobie, my inżynierowie i fizycy, że 

podejmując się wykonania określonego zadania to „fizycy je robią” ale dopiero inżynierowie - „zrobią”. To jasne, 

bo nie może istnieć technika bez fundamentów, jakie tworzą odkrycia naukowe fizyków, którzy z kolei wykorzystu-

ją osiągniecia techniki i technologii w swych narzędziach badawczych. Historia jednak zna przypadek, kiedy jeden 

człowiek, geniusz wszechczasów, Leonardo z miasta Vinci, połączył w sobie te dwie cechy: naukowca i inżyniera, 

czyli twórcy, (a tytuł inżyniera  pozostał do dziś synonimem twórcy w świadomości ludzi w Italii). Ale nie wszystkie 

projekty Leonarda zostały zrealizowane. Przykładem jest to, że nie ma dowodów na lot człowieka na maszynie 

wyposażonej w skrzydła, którą zaprojektował. Prawdopodobnie zabrakło wówczas przy nim kogoś z głębszą wie-

dzą na temat praw przyrody, czyli fizyka.  

Oczywiście byli i są fizycy działający w innych dziedzinach, ale  uważam, że dzisiaj wspomnieć należy nam współ-

czesnych jak Enrico Fermi, twórcę reaktora atomowego.   

 Ten krótki dowód sięgający odległych czasów, moim zdaniem, uzasadnia dobitnie tezę o spójności i wręcz 

konieczności współpracy inżyniera i fizyka, zwłaszcza teraz, gdy widzimy jak odkrycia naukowe z dziedziny techniki 

i technologii przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju, a to właśnie dzięki wspólnej ich pracy. 

 Nasze pokolenie miało to szczęście, że Politechnika Warszawska była w nieodległej nam przeszłości i po-

zostanie nadal, miejscem działania  wielu światłych naukowców, mających w swym dorobku takie odkrycia jak: 

technologia monokryształów germanu - Czocharskiego, czy rozpracowanie przez J. Groszkowskiego systemu  ste-

rowania radiowego rakiet typu V2. 

 Prof. Pura był jednym z takich naukowców, czerpiąc z dorobku naukowego swoich poprzedników i będąc 

ich intelektualnym kontynuatorem. Przejął ich styl pracy i metody badawcze oraz to, co określa się etosem nau-

kowca. Naukowca - dydaktyka, pracującego rzetelnie na rzecz rozwoju nauki, niezbędnej dla przyszłości Polski, 

oraz poprzez kształcenie i jednoczesne wychowywanie młodych ludzi studiujących na Politechnice nauki ścisłe. 

 Wkład prof. Pury w dydaktykę, był dyskretny, niezakłócający osobowości studentów, ale jednocześnie 

skuteczny. Świadczą o tym kariery wielu roczników studentów, ukształtowanych prawidłowo zarówno do pracy 

naukowej jak i inżynierskiej, gdzie aktualna wiedza z dziedziny nauk fizycznych jest niezbędna.    A przecież studia 

na wydziale fizyki nigdy nie były łatwe, bo wymagają,  oprócz przyswojenia wiedzy, również zaangażowania cza-

sowego. Znam przykład przebiegu badań laboratoryjnych nad promieniotwórczością naturalną, podczas których 

dla uzyskania danych ze „słabego” materiału promieniotwórczego trzeba było śledzić jego rozpady przez wiele, 

wiele godzin.  

Znam również przypadek studentki zniechęconej nauką, która chciała porzucić studia na rzecz innych, łatwiejszych 

i „modnych”, ale po dyskretnej rozmowie z prof. Purą porzuciła ten głupi pomysł.  
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Dzisiaj jest jednym z szanowanych dyrektorów w zagranicznej firmie telekomunikacyjnej odpowiedzialnym za 

wprowadzanie nowych technik. 

  Inny, istotny zakres działalności zawodowej prof. Pury, to czynny udział w pracach badawczych na rzecz 

rozwoju infrastruktury informacyjnej w okresie budowy nowoczesnej, światłowodowej sieci  telekomunikacyjnej 

państwa. Przejście z torów miedzianych na światłowodowe rodziło wiele problemów technicznych, związanych z 

zapewnieniem właściwych parametrów wielu set kilometrowych odcinków transmisyjnych, składających się z 

odcinków fabrykacyjnych, łączonych metodą spawania. Rzeczą naturalną i przewidywalną było pojawienie się w 

każdym z paruset spawów tłumienia sygnału, ale czy tylko? Zasadnie postawione pytanie do badań brzmiało: a co 

z właściwościami falowymi propagowanego światła? Czy spójność fali zostanie zachowana, zapewniając oczeki-

waną gigantyczną szybkość transmisji?  Na to pytanie, po przebadaniu właściwości falowych paruset spawów, 

wykonywanych różnymi technologiami, oraz po analizie wyników, dwaj fizycy - profesorowie: Pura i Petykiewicz, 

dali ścisłą odpowiedź, co do wyboru właściwych metod spawania. 

Jednocześnie, współpracujący z nimi inżynier  telekomunikacji, na podstawie analizy wyników pracy badawczej,  

dokonał właściwej modyfikacji niektórych wymogów w obowiązującej instrukcji dotyczącej łączenia włókien świa-

tłowodowych, podczas procesu budowy sieci telekomunikacyjnej Państwa.    

Pozytywne efekty prac badawczych  wykonywane  w Instytucie Fizyki PW przy ścisłej, merytorycznej współpracy z 

personelem inżynierskim, dały efekty dostrzegalne również gospodarczo.    

 Opisałem jeden ze znanych mi i bardzo istotnych, również z punktu widzenia gospodarki, aspektów pracy 

badawczej prof. Pury. Brał on również udział w ważnych pracach na rzecz obronności, jak choćby przy konstrukcji 

tzw. „sztucznego nosa”, pozwalającego wykrywać zamaskowane ładunki wybuchowe. 

Zawsze służył Polsce swoją wszechstronną wiedzą, poprzez prowadzenie  badań  naukowych  i efektywną 

pracę dydaktyczną. 

Dbał o rozbudowę zaplecza laboratoryjnego, dość powiedzieć, że jego uczniowie obecnie dysponują apa-

raturą pozwalającą na eksperymenty w zakresie femtosekundowym, co przybliża  je do wykorzystywania efektów 

kwantowych przy konstrukcji komputerów z tym zjawiskiem w budowie aparatury. 

Natomiast my, inżynierowie pracujący w realnej gospodarce, niejednokrotnie będącej zacofaną technolo-

gicznie,  mogliśmy zawsze liczyć na merytoryczną pomoc w rozwiazywaniu problemów podstawowych,  dla doko-

nywania koniecznego postępu, który nie jest możliwy bez wsparcia fizyków zaangażowanych w rozwój techniki.      

I takim właśnie był i pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci profesor Bronisław  Pura  . 

Andrzej Tadeusiak 

Bronek 
Bronek Pura był niezwykłym człowiekiem. Katolik, patriota, uczony, nieugięty antykomunista oraz inspirator wielu 

akcji politycznych które owocowały spektakularnymi sukcesami. Niewielu wie, że Akcja Wyborcza Solidarność 

zrodziła się z inicjatywy Bronka. To On w maju 1996 roku zorganizował nasze spotkanie w Łodzi z Przewodniczą-

cym Regionu Łódzkiego NSZZ Solidarność Januszem Tomaszewskim, na którym przedstawił koncepcję włączenia 

Związku na szczeblu krajowym w prace ruchu Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych. Po nieudanym do-

świadczeniu Konwentu Św. Katarzyny i przegranych wyborach prezydenckich dla prawicy w 1995 roku, zrodziła się 

potrzeba zorganizowana wszystkich prawicowych i centroprawicowych sił politycznych do walki w wyborach par-

lamentarnych o większość sejmową umożliwiającą odzyskania władzy wykonawczej w Polsce. Wpływowy Szef 

Regionu Łódzkiego którym był wówczas Janusz Tomaszewski zainspirowany projektem Bronka, zdołał przekonać 

Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  Mariana Krzaklewskiego do czynnego udziału Związku w tej 

inicjatywie politycznej i w czerwcu 1996 roku został powołany na plebanii Św. Katarzyny ruch polityczny pod na-

zwą Akcja Wyborcza Solidarność. Zasługa Bronka w tym dziele politycznym była niewątpliwa. Jego koncepcje i 

pomysły polityczne przekazywane członkom Rady Krajowej AWS owocowały doskonaleniem ruchu i znacząco 

przyczyniły się w efekcie końcowym do wygrania przez AWS wyborów sejmowych w 1977 roku. Po utworzeniu 

rządu przez AWS, Bronek poprzez swoje osobiste kontakty z czołowymi Szefami Regionów NSZZ Solidarność przez 
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zorganizowane i działające często niejawnie  esbecko-pezetperowskie koterie, które po przepotwarzeniu się i dzia-

łaniu już jako tak zwana opozycja totalna szkodziły i nadal szkodzą Polsce. 

Zbyszek Wrzesiński  
 

Fragment kazania wygłoszonego przez ks. Tadeusza Bożełko podczas Mszy św. 

w kościele Najświętszego Zbawiciela      

Drodzy bracia i siostry, zgromadziła nas wszystkich uroczystość pogrzebowa Ś.P. pana profesora Broni-

sława Pury, wieloletniego zasłużonego pracownika Politechniki Warszawskiej , człowieka o wielkim sercu i wielkim 

umyśle. Chwila, gdy chcemy oddać posługę komuś z naszych bliskich jest okazją, taką wyjątkową, by spojrzeć na 

całe jego życie i odkryć jak wiele dobra od niego otrzymaliśmy, jak wiele dobra stało się naszym udziałem. To taka 

chwila, jakby zasłona opadała z naszych oczu. Odkrywamy, że  drugi człowiek jest darem Nieba dla ziemi, darem 

Boga dla ludzi, darem Stwórcy dla bliskich zmarłego. Więcej, idąc dalej trzeba powiedzieć, że jest niepowtarzal-

nym kształtem Bożej dobroci, miłości, kreatywności, że świat dzięki temu człowiekowi stał się piękniejszy i bogat-

szy. Zmarły Ś.P. pan profesor urodził się tuż przed wojną 15 czerwca  1939 roku w miejscowości Pilczyca między 

Kielcami a Częstochową. Do liceum chodził w Częstochowie. Był człowiekiem bardzo uzdolnionym. Już było widać 

to w szkole. Dorastał mówimy w cieniu Jasnej Góry, ale trzeba powiedzieć raczej w blasku Jasnej Góry, pod czułym 

wzrokiem Jasnogórskiej Pani. To miejsce było dla niego bardzo ważne przez całe jego życie, jako jeden z tych du-

chowych  ośrodków zasilających jego serce, jego wnętrze.   Po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się na 

kształcenie w Warszawie. W 1965 roku został  absolwentem wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 3 lata 

później od pierwszego dnia  1968 roku rozpoczął pracę w Politechnice Warszawskiej. Tam też  rozwijał się dydak-

tycznie, badawczo, naukowo. W 2008 roku otrzymał tytuł profesora tej uczelni. Był nie tylko wspaniałym uczo-

nym, ale także był człowiekiem głęboko zaangażowanym w działalność społeczną, patriotyczną, związkową. Przy-

szła epoka lat 80-tych, przyszedł czas Solidarności. Ś. P. Bronisław aktywnie uczestniczył w przemianach tych lat, w 

powstawaniu i animowaniu struktur NSZZ Solidarność na Politechnice Warszawskiej. Trzeba także powiedzieć, że 

zmarły pan profesor był również człowiekiem głębokiej wiary. Był zaangażowany w działalność w swojej własnej 

parafii, a mówię o parafii Podwyższenia Krzyża na Jelonkach, gdzie ksiądz Aleksander był wikariuszem przed laty. 

Przyczynił się do budowy domu parafialnego, organizował wykłady dla parafian, szkolenia dla bezrobotnych, był 

twórcą parafialnej akcji katolickiej. Złotymi zgłoskami zapisał się także w historii żoliborskiej parafii świętego Sta-

nisława Kostki. Może o tym powiedzieć  pani Katarzyna  Soborak, wieloletni kierownik ośrodka zbierania doku-

mentacji życia i kultu księdza Jerzego Popiełuszki. Tam również pan profesor, urodzony społecznik, organizował 

wykłady, prelekcje, działał w  służbie informacyjnej przy żoliborskim Sanktuarium błogosławionego księdza Jerze-

go. Jego posługa dla kościoła została zauważona przez Prymasa Polski, który w 2002 roku odznaczył pana profeso-

ra medalem „Ecclesiae populoque servitium praestanti” , czyli wyróżniającemu się w służbie dla kościoła i narodu. 

W życiorysie Ś. P. pana profesora Bronisława nie możemy pominąć jego obecności w życiu najbliższych. Pan profe-

sor poznał swoją przyszłą żonę Marię  w duszpasterstwie akademickim Świętej Anny przy Krakowskim Przedmie-

ściu. Tam też 26 grudnia 1963 roku ich małżeństwo pobłogosławił ksiądz Leon Kantorski. Pierwszą rocznicę ślubu 

w 1964 roku pani Maria spędziła przy łóżku swojego ciężko chorego męża. Bowiem zdarzyło się, że kilka tygodni 

wcześniej ciężko się zatruł czwórchlorkiem węgla przy czyszczeniu aparatury eksperymentalnej i lekarze rozkładali 

ręce, nie dawali dużych szans na przeżycie. Dzięki Bogu stało się inaczej, bo to Pan Bóg rządzi losami ludzi. Pań-

stwo Purowie doczekali się trójki dzieci i siedmiorga wnucząt. To trudne doświadczenie, o którym wspomniałem, 

uświadomiło im, że wspólne życie jakby na nowo zostało im podarowane przez Boga. Dlatego w tym duchu wza-

jemnego obdarowania i dziękczynienia dane im było przeżyć w zgodnym małżeństwie  57 lat wspólnego życia i to 

co do dnia. Świętej pamięci Bronisław umarł dokładnie w 57 rocznicę ślubu o wieczornej godzinie po Mszy Świętej 

dziękczynnej za 57 lat wspólnego życia , która została odprawiona na Jasnej Górze. Dlatego pani Maria w ostatnich 

dniach szczególnie podkreślała, że pragnie, aby te uroczystości pogrzebowe były przeżywane w duchu wiary, w 

duchu dziękczynienia za wielki dar, którym Bóg obdarzył mnie i wielu ludzi w postaci tego człowieka.   
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Stąd również te białe szaty przy ołtarzu, bo z wiarą, nadzieją, wiarą w zmartwychwstanie otaczamy tę trumnę  

dziękując Bogu za dar tego człowieka i prosząc , żeby miłosierdzie Boże stało się jego udziałem na sądzie Bożym. 

Właśnie wiara rzuca duchowe światło na nasze dzisiejsze spotkanie. Słowo Boże uczy, że życie wiernych Bogu 

zmienia się, ale się nie kończy. Gdy rozpada się dom ziemskiego pielgrzymowania, to my mamy ten drugi już  nie 

ręką ludzką zbudowany, lecz wiecznie trwały w niebie. Dzieje się tak dlatego, że człowiek jest bowiem kimś kocha-

nym przez Boga. To jest naprawdę bardzo precyzyjna definicja. Ta miłość Boga, która została nam objawiona w 

Jezusie Chrystusie Panu naszym ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, ona jest rękojmią naszego ocalenia. Każdy 

człowiek jako istota podtrzymywana wieczną miłością Boga będzie żył wiecznie. Od nas jednakże zależy czy ta 

wieczność będzie wiecznym szczęściem, czy też potępieniem. Bóg bowiem czyniąc nas istotami wolnymi szanuje 

nasze  ludzkie wybory i swoją miłością utrwala je na wieki, na zawsze. 

Dzisiaj  również słyszeliśmy Słowa listu św. Pawła, że nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Tak bo-

wiem żył Chrystus. Św. Jan Paweł II powiedział, że Chrystus to człowiek dla drugiego, to człowiek dla innych. Przy-

szedł na ziemię nie po to, żeby jemu służono, lecz żeby samemu służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Te 

słowa listu czytane przecież również przez zmarłego wcześniej kształtowały jego postawę życiową. W opinii swo-

ich najbliższych , a więc tej opinii, która jest najbardziej miarodajna, bo płynie od tych, którzy go najlepiej znają, 

zmarły miał wielkie serca. Wszystko czynił dla innych, dla Boga,  ojczyzny, dla innych ludzi, dla nauki . Nie zabiegał 

o względy dla siebie, o zaszczyty, uznania, chociaż i takie go spotykały. Nie był nadmiernie przywiązany do spraw 

doczesnych, do dóbr materialnych. Chętnie dzielił się z innymi mimo, że sam niewiele posiadał. Zawsze skromny, 

zawsze na dalszym planie, a jednocześnie gdy trzeba było bronić prawdy i tego co słuszne, potrafił być wytrawnym 

polemistą i człowiekiem bezkompromisowym. Kochający swój dom i zatroskany o swoich najbliższych. Świętej 

pamięci pan profesor łączył w sobie głęboką wiedzę naukową, pasję badawczą i żywą wiarę. To połączenie pozwo-

liło mu poznawać mądrość i piękno ukryte przez Boga w jego dziełach stwórczych. Święty Jan Paweł II w swojej 

encyklice Fides et ratio nauczał, że duch ludzki potrzebuje do kontemplowania prawdy, do wznoszenia się ku po-

znawaniu prawdy  dwóch skrzydeł. Jednym z nich jest rozum ale drugim jest wiara. Tych dwóch skrzydeł zmarły 

używał, żeby zgłębiać temat swoich badań naukowych, pasjonujący temat związany z takimi podróżami w mikro-

kosmos. Przedmiotem  badań naukowych i prac badawczych pana profesora był świat małych wymiarów, tak ma-

łych jak struktura materii , a jednak ten świat jest bardzo ważny. Opisywany jest przez inne prawa, trudno wyob-

rażalny dla nas. Tam dzieje się wiele rzeczy, których skutki pojawiają się w naszym świecie. Tam pojawiają się wi-

rusy i tam trzeba toczyć walkę z nimi. A jeszcze głębiej sięgając dalej w głębszy mikrokosmos dotykamy tajemnic 

materii. Dzięki odkrywaniu ich dokonuje się postęp technologiczny naszego świata. Dziękujemy panu profesorowi, 

że podejmował trud tego podróżowania w świat mikrokosmosu. Ten świat trudno opisać laikowi, bo w nim jest 

tak, że przed zdumionymi oczami fizyków materialne mini grudki atomów przeistaczają się w struktury utkane z 

włókien, mgieł, cieni matematycznych funkcji. Mini cząsteczka może być naraz w dwóch  różnych miejscach prze-

strzeni, ale zarazem w ogóle nie być cząstką. Staje się paczką fal nielokalizowalną z samej swej struktury, z mocy 

cudownych i tajemniczych praw rządzących mikroświatem. Niels Bohr , badacz tego tematu, przed laty wołał,  jeśli 

ktoś nie  jest wstrząśnięty tą mechanika kwantową, to znaczy, że jej nie zrozumiał.  To jest  świat bardzo istotny i 

ważny dla naszej rzeczywistości. Chcemy podziękować Bogu za życie Ś. P. pana profesora. Odszedł opatrzony sa-

kramentami świętymi. Niech odpoczywa w pokoju. Niech Pan Jezus otworzy przed nim bramy serca Bożego. Niech 

Matka Boża, w której Sanktuarium tu jesteśmy przytuli go do matczynego serca i tak jak prowadziła go przez życie 

da mu teraz udział w szczęściu, jakie Bóg przygotował wszystkim którzy go miłują. Teraz te wszystkie skompliko-

wane sprawy, o których wspominałem, z pewnością są dla niego jasne, oświetlone. Niech zatem odpoczywa w 

pokoju. 

Niech się spełnią wszystkie marzenia, jakie Bóg miał względem niego. Niech da mu udział  w swoim szczęściu. 

Amen 
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TROCHĘ HISTORII …Józio – Józef Błeszyński 
Ciekawe były początki mojej znajomości z Józiem. W 2005 roku przeczytałem artykuł w „Rzeczpospolitej” o pro-

blemie nieopłaconych i przewidzianych do likwidacji grobów na Cmentarzu Wojskowym (Powązki Wojskowe) w 

Warszawie. Jeden z czytelników, którego dziadek – powstaniec styczniowy był pochowany w jednym z tych gro-

bów, miał wielce za złe władzom miasta (Cmentarz Wojskowy jest cmentarzem komunalnym), że historyczne, 

patriotyczne  groby, a za taki uważał grób swego dziadka, nie są traktowane w sposób wyjątkowy, jako groby wo-

jenne, i trzeba ponosić za nie opłaty na takich samych zasadach jak za wszystkie inne groby na cmentarzach ko-

munalnych – w końcu zdecydował się na wniesienie opłaty i zagrożenie likwidacją zniknęło. Czytelnikiem tym był 

Józef Błeszyński. Zadzwoniłem do redakcji „Rzeczpospolitej” i poprosiłem aby Pan Józef Błeszyński, jeśli wyrazi 

taką chęć, skontaktował się ze mną. Po 2 lub 3 dniach odezwał się. Mieszkał sam pod Warszawą w Wołominie. 

Zaczęliśmy się „obwąchiwać”. Ponieważ nazwisko jest dosyć rzadkie i herbowe pierwsze pytania dotyczyły herbu 

rodzinnego – Suchekomnaty. To się zgadzało, tylko że Józio używał nieco innej nazwy – Suchekownaty (obie na-

zwy funkcjonują w herbarzach równorzędnie w odniesieniu do tego samego herbu). To wskazywało, że gałęzi ro-

dzinne rozeszły się co najmniej w pierwszej połowie XVII wieku, gdyż majątek rodzinny Józia – przed konfiskatą – 

to była Wola Blakowa w pobliżu Radomska. Majątek rodzinny mojej gałęzi rodu – Żelisław pod Błaszkami w Wiel-

kopolsce również został skonfiskowany przez Rosjan za udział mojego pradziadka Zdzisława w Powstaniu Stycz-

niowym, a ze wspomnień stryjecznego dziadka Kazimierza – „O mnie i nie o mnie” wynikało, że pozostawał w 

rodzinie około 200 lat. Józio znał książkę Kazimierza ale z Żelisławiem nie miał nic wspólnego. Doszliśmy do wnio-

sku, że warto się spotkać. Zapraszał do siebie. Raptem padło pytanie  

- Jaki jest Pana (byliśmy w pierwszej rozmowie telefonicznej oczywiście na oficjalnej stopie) stosunek do zwierząt? 

Akurat na klatce schodowej powstał jakiś hałas i moja suczka Biniusia, kundliczka porzucona przez kogoś w Pusz-

czy Augustowskiej, która leżała przytulona do mnie na fotelu natychmiast głośno na to zareagowała. 

- No, to chyba już nie muszę więcej nic mówić. Słyszał Pan. Odpowiedziałem.- 

Pytam, bo ja mam 2 psy i 3 koty. 

Stwierdził Józio. Termin wizyty został ustalony. Nagle Józio zmienił ton. 

- Tylko, że ja muszę Pana o czymś uprzedzić. Nie wiem jakie są Pana poglądy polityczne, ale ja przez 50 lat (Józio w 

chwili rozmowy miał 78 lat) uchodziłem za bandytę,  byłem w NSZ (Narodowe Siły Zbrojne). 

Roześmiałem się. 

- Ja wobec tego, też muszę Pana uprzedzić, że przez 30 lat uchodziłem za szpiega brytyjskiego (w 1974 roku po 

odmowie współpracy z SB zostałem przez tę komunistyczną służbę bezpieczeństwa zarejestrowany jako przestęp-

ca o charakterze działalności – baza wywiadu brytyjskiego, o czym dowiedziałem się w 2004 roku z zapisów odna-

lezionych w aktach SB przekazanych do IPN tuż po jego powstaniu. W 2004 roku IPN przyznał mi status osoby 

pokrzywdzonej przez reżim PRL. Długo zachodziłem potem w głowę skąd to niezwykłe uhonorowanie mnie przez 

SB. Baza wywiadu to przecież coś nieporównanie ważniejszego niż jakiś tam mały szpiegunio. Wręcz James Bond 

na Polskę. Wróg publiczny nr 1. Jedyny wniosek jaki mi się nasunął to koneksje rodzinne. Ktoś z takimi koneksjami 

jak ja po prostu musiał w mniemaniu SB w tej hierarchii znajdować się wysoko. Pytania więc nasuwają się same, 

co tkwi w tych wszystkich zastrzeżonych zbiorach? Jaką wiedzę o rodzinie miały te wszystkie komunistyczne tajne 

służby? Cóż, może się kiedyś dowiem?).   

Reakcja Józia była znamienna. 

- To na pewno jesteśmy rodziną. Skonstatował. 

Mimo usilnych starań nie udało nam się ustalić udokumentowanego pokrewieństwa. Coś wspólnego w genach 

jednak mieliśmy. Józio nosił imię „rodzinne” Obaj byliśmy niepokorni, obaj zostaliśmy inżynierami mechanikami o 

specjalności odlewnictwo. Identyczny był nasz stosunek do zwierząt domowych, książek – bogate księgozbiory. 

Obaj byliśmy zdecydowanymi antykomunistami. A co najważniejsze, obaj hołdowaliśmy tym samym wartościom – 

polskim wartościom. Dla Józia największym autorytetem był jego dziadek Władysław, powstaniec styczniowy, 

którego nigdy nie mógł poznać osobiście, a który po zesłaniu na Syberię przez władze carskie 50 lat spędził w oko-



 

 

 

Wiadomości KSN nr 1-2 (310-311) 

 

 

 

 

 

32 

licach Krasnojarska i jako stary człowiek wrócił  już do niepodległej Polski na początku lat dwudziestych. Części 

rodziny Józia (ojciec, stryj, matka ?) udało się wrócić razem z jego dziadkiem Władysławem – zmarł krótko po po-

wrocie - a części nie, zostali na Syberii.  

Nie wiem ile z rodzinnych opowieści Józiowych było prawdą, ale chlubił się tym, że jacyś bracia Błeszyńscy płynęli 

do USA z zaszytymi w bieliźnie brylantami na zakup broni dla Powstania Styczniowego. Nie stać ich było na zakup 

ubrania, z którego się całkowicie „wydarli” i wysiadali ze statku w samej bieliźnie, ale brylantów nie ruszyli. W 

międzyczasie Powstanie upadło. Co się stało z braćmi i brylantami Józio nie wiedział, ale wyczytał o tej historii, 

którą podobno powtarzano wśród Polonii amerykańskiej – zdaniem Józia - u Wańkowicza. Szukałem, nie znala-

złem ani u Wańkowicza ani u Sienkiewicza. Czy to były więc Józiowe fantazje w całości, czy w części, nie wiadomo? 

Kilka lat później, już po śmierci Józia, dotarłem do prawdy. Przysłowia są mądrością narodów, a w tym przypadku 

znajduje zastosowanie znane polskie przysłowie: „Plotka wyleci wróblem, a powraca wołem.”. Ale jak to zwykle 

bywa, w każdej plotce tkwi źródło prawdy. Tak i w tym przypadku odrobina prawdy w tej Józiowej fantazji się zna-

lazła. Prawdą było mianowicie to, że byli bracia Błeszyńscy, którzy zajmowali się zaopatrywaniem Powstania 

Styczniowego w broń i był to mój stryjeczny pradziadek Bonawentura i jego brat, a mój pradziadek, Zdzisław. Za-

stanawiałem się skąd w plotce wzięła się wersja o podróży do Ameryki? Wytłumaczenie nasuwa mi się jedno. Ce-

lem rozpuszczenia plotki o podróży braci do Ameryki mogło być uniknięcie dalszego zainteresowania nimi władz 

rosyjskich i pruskich i po prostu stworzenie wrażenia, że znaleźli się już poza zasięgiem zaborców i nie ma po co 

ich poszukiwać.      

Może to przesiąknięcie przez Józiowego dziadka Władysława kulturą rosyjską i podziw dla niej – przecież całe do-

rosłe życie spędził w Rosji – odbiły się podobnym nastawieniem u Józia. Józio idealizował Polskę – państwo, które 

odzyskało niepodległość – jako wzór tego wszystkiego, do czego tęsknił całe życie dziadek i dlatego tak mocno 

przeżywał wszelkie odchylenia od wzorca, których przecież w Polsce przedwojennej, a tym bardziej komunistycz-

nej nigdy nie brakowało. Chłonął natomiast te wspomnienia po dziadku, które odnosiły się do tego, co dobre w 

Rosji, a co w jej odnoszeniu się do Polski prawie wcale nie istniało. Zwłaszcza, że część rodziny Józia została w Ro-

sji. Józiowy dziadek Władysław i babcia Apolonia mieli   16-cioro dzieci, z których 9-cioro zginęło w Krasnojarsku 

podczas rewolucji. W Rosji pozostała Walentyna Błeszyńska, która zmarła w mieście Gorki. Dwóch stryjów Józia: 

Michał i Władysław zmarło w Nowosybirsku, a 3-ch stryjecznych braci Józia – 2 synów Michała i syn Władysława 

zginęło w 1944 roku na Mazurach, najprawdopodobniej jako żołnierze w armii sowieckiej. Stryj Paweł i stryjenka 

Maria zmarli bezdzietnie w latach 20-tych. Ojcem Józia był również Józef Błeszyński zmarły w 1982 roku, który z 

żoną Antoniną z domu Baronin miał dwoje dzieci: Józia i jego siostrę Helenę.    

Te rosyjskie powiązania rodzinne wywoływały swoiste rozdwojenie jaźni. Tym bardziej, że Józio nigdy nie nauczył 

się mówić po rosyjsku. Józio poza antykomunizmem nie miał jako młody chłopak żadnych zdecydowanych poglą-

dów politycznych. Józefa Piłsudzkiego podziwiał jako twórcę niepodległości Polski w 1918 roku i pogromcę bol-

szewików w 1920 roku, a do NSZ mając kilkanaście lat wstąpił, gdyż jak twierdził: 

- …oni broń dawali. 

Walczył zarówno przeciw Niemcom, jak i komunistom. Wykonywał wyroki na konfidentach i agentach niemieckich 

i komunistycznych. Z wielu relacji dotyczących podjęcia decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 roku 

wynika, że jedną z istotnych informacji branych wtedy pod uwagę przez dowództwo AK, była ta o pojawieniu się 

czołgów rosyjskich w okolicy Radzymina. To Józio, znając okoliczne lasy jak własną kieszeń, na rozkaz swojego 

dowództwa (wołomińska, harcerska kompania szturmowa wchodząca później w skład Powstańczych Oddziałów 

„Jerzyki”), wraz z dwoma kolegami pilotował 5 czołgów lasami tak, aby ominąć Zielonkę, gdzie znajdowały się 

placówki niemieckie. 2 czołgi się zepsuły i zostały w Markach, 3 dotarły na ul. Łodygową w podwarszawskim Zaci-

szu. Informacja była więc prawdziwa, jej interpretacja jednak doprowadziła do całkowicie fałszywego wniosku, że 

rosyjskie jednostki pancerne już znalazły się na przedpolach warszawskiej Pragi.  W czasie okupacji niemieckiej 

Józio często towarzyszył swojemu stryjowi Mikołajowi (brat ojca Józia), który jako zaprzysiężony radiotelegrafista 

wywiadu polskiego utrzymywał łączność z Londynem. Stąd nauczył się pracy na radiostacji. Po śmierci Mikołaja, 

który zginął w 1943 roku, kiedy Niemcy namierzyli radiostację, Józio został zaprzysiężony i przejął obowiązki stryja. 
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Licząc na zaufanie za pomoc udzieloną czołgistom sowieckim, Józio na rozkaz swojego dowódcy kpt. Władysława 

Bagińskiego pseudonim „Bej” zgłosił się do komunistycznej I Armii Wojska Polskiego, i uzyskał przydział do 2 Dywi-

zji 6 Pułku Piechoty, a ponieważ okazało się, że zna się na pracy na radiostacji został tam radiotelegrafistą. W cza-

sie Powstania został wraz z radiostacją przerzucony na warszawski Żoliborz, gdzie nawiązał kontakt z miejscowym 

dowództwem AK. Wszystkie powstańcze radiostacje były nastrojone  na częstotliwości umożliwiające kontakt 

wyłącznie z Londynem. Tak, że nawet kontakty radiowe między walczącymi dzielnicami Warszawy musiały się 

odbywać z pośrednictwem Londynu. Jedynie radiostacja Józia umożliwiała kontakt z dowództwem I Armii na pra-

wym brzegu Wisły. W pewnym momencie od strony sowieckiej zażądano od niego aby podał dokładne współ-

rzędne miejsca nadawania radiostacji. Współrzędne podał, ale coś go tknęło i szybko starał się odbiec od radiosta-

cji. Niemal natychmiast na podane współrzędne padła salwa artylerii komunistycznej. Radiostacja została znisz-

czona a Józio ciężko ranny, po czym   dochodził do zdrowia już po drugiej stronie Wisły. Nie wiedział jak, nieprzy-

tomny znalazł się na drugim brzegu. Skutkiem tej rany było trwałe inwalidztwo przyznane mu po wojnie. Józio – 

pseudonimy „Zesłaniec” i „Bielski” został przypadkowo aresztowany przez NKWD we Włochach pod Warszawą, 

gdzie krótko przetrzymywano go w tych samych piwnicach, w których więziono przywódców Polskiego Państwa 

Podziemnego, sądzonych następnie w Moskwie (słynny proces 16-tu). Sam, przewieziony został do siedziby NKWD 

na terenie starych koszar przy ul. 11 listopada na warszawskiej Pradze, gdzie z 2 paragrafów skazano go na po-

dwójną karę śmierci. Wyroku nie wykonano, front potrzebował „mięsa armatniego”, więc zamieniono Józiowi 

karę na karną kompanię. Ale zanim zdążono wysłać Józia na front, wojna się skończyła i został zdemobilizowany. 

Paradoksalnie, Józio antykomunista, „dwójkarz” radiotelegrafista – wywiad polski, NSZ-owiec, sympatyk – jak 

twierdził – uciskanego narodu rosyjskiego, został kombatantem komunistycznej  Armii LWP. Historia lubi paradok-

sy.  

Pod koniec życia prawie całkowicie stracił wzrok – skutek wojennej rany głowy. Czując znaczne pogorszenie stanu 

zdrowia zwrócił się Józio o zorganizowanie jakiejś pomocy do klasztoru jasnogórskiego, z którym rodzina była bli-

sko związana – patrz „Potop” Henryka Sienkiewicza, jakieś dawne dotacje na rzecz klasztoru itd. Dowiedział się, że 

w sytuacji krytycznej, która jeszcze wcale nie zaistniała, może liczyć na dach nad głową, ale na więcej nie.  

Polityką zainteresował się Józio w oparciu o swoje okupacyjne przeżycia po wojnie i nie przestał się interesować 

do końca życia. Był zdecydowanie antyamerykański i o dziwo, nie wpłynęły na jego stosunek do USA Teheran a 

później Jałta, a przynajmniej nie to było główną przyczyną. Józio twierdził, że przy sprzedaży przez Rosję Alaski w 

1868 roku zostało zawarte dodatkowe porozumienie, w myśl którego USA zobowiązały się do wydania Rosjanom 

tych powstańców styczniowych, którym udało się schronić w USA. Podobno na tej liście byli jacyś Błeszyńscy. 

Krzywda wyrządzona rodzinie  stanowiła dla niego rzecz nie do wybaczenia. Nie było to nieprawdopodobne, ale 

czy prawdziwe? Chyba nie, mało prawdopodobne jest aby jeszcze jacyś inni Błeszyńscy poza tymi, którzy rzekomo 

próbowali sprowadzać stamtąd broń dla Powstania Styczniowego, znaleźli się wtedy w USA. Józio był bowiem 

obdarzony bujną fantazją. Fantazja ta przejawiała się intensywną acz jednostronną korespondencją z różnymi 

szczeblami władzy państwowej i samorządowej na różne tematy, które akurat przykuły uwagę Józia i wywołały 

jego negatywne emocje. Ponadto język tej korespondencji rzadko był parlamentarny. Władze III RP reagowały 

rutynowo, pytając włodarzy Wołomina – gdzie mieszkał Józio – kto zacz? Włodarze znając Józia – miejscowy kom-

batant – wysyłali z kolejną wizytą psychiatrę, a ten sporządzał odpowiednią notatkę charakteryzującą inwalidztwo 

Józia. I tak do następnego razu. Stali się z tym psychiatrą bardzo dobrymi znajomymi. Nie mogło być inaczej, co nie 

oznacza, że Józio w wielu przypadkach nie miał całkowitej racji. Ale biurokracja rządzi się swoimi prawami i racje, 

nawet najsłuszniejsze, na ogół nie są badane pod kątem słuszności.  

Józio zmarł 3 stycznia 2015 roku i pochowany jest w grobie swojego dziadka Władysława Błeszyńskiego na war-

szawskich Powązkach Wojskowych.          

Na podstawie zapamiętanych relacji: Józefa Błeszyńskiego (zmarł 3 stycznia 2015 roku) oraz książki Kazimierza 

Kaczmarka „Polskie Wojsko na Wschodzie 1943 – 1945 od Mierei do Łaby i Wełtawy” wydanej w Lublinie w 

2003 r. ISBN 83-916512-7-4.  Opisał Tomasz Błeszyński w 2016 i uaktualnił w 2018 roku.      
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         WYBRANE WYDARZENIA 

grudzień 2021 – styczeń –luty 2022 

22 grudnia. W internecie podano informację, że została wskazana preferowana lokalizacja pierwszej elektrowni 
atomowej w Polsce. Ma to być w nadmorskiej gminie Choczewo (lokalizację nazwano „Lubiatowo-Kopalino"). 
Pierwszy blok elektrowni atomowej, o mocy ok. 1-1,6 GW ma być uruchomiony do 2033 roku.  

Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu procedury przeciwnaruszeniowej wobec Polski. Ta decyzja 
jest wynikiem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego ws. nadrzędności prawa państwowego nad unijnym. Chodzi o 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których TK uznał, że niektóre 
zapisy traktatów unijnych są niezgodne z polską konstytucją. Polska ma dwa miesiące czasu na odniesienie się do 
żądania usunięcia uchybień.  

24 grudnia. Wigilia Bożego Narodzenia. 

25 grudnia. Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. 26 grudnia. Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

Z Gujany Francuskiej wystrzelono rakietę niosącą Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Zadaniem  teleskopu Web-
ba będzie obserwowanie w podczerwieni bardzo dalekich rewirów kosmosu, a w szczególności pierwszych gwiazd 
powstałych po Wielkim Wybuchu. Będziemy „widzieli” obraz kosmosu z przeszłości, bo obraz który dotrze do tele-
skopu  będzie pochodził sprzed milionów lat. Do tej pory w przestrzeni kosmicznej mieliśmy tylko jeden kosmiczny 
teleskop – teleskop Hubble`a. Teleskop ten w 1990 roku został wyniesiony na orbitę okołoziemską, odległą od 
Ziemi o 570 km. Umożliwiał obserwację przestrzeni kosmicznej w świetle widzialnym.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Autorstwa NASA Goddard Space Flight Center / Chris Gunn z Greenbelt, MD, USA - Flickr, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54070562 
Foto Autorstwa Ten plik jest pochodną pracą: Comparison optical telescope primary mirrors.svg(author Bobarino) - based on File:JWST-
HST-primary-mirrors.jpg a NASA public domain image, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66414234 

Teleskop Webba będzie orbitował wokół jednego z pięciu punktów Lagrange'a. W tych punktach równowaga sił 
działających w układzie Słońce-Ziemia będzie powodowała, że obiekt orbitujący wokół tych punktów będzie wraz z 
Ziemią podążał w ruchu okrężnym wokół Słońca. Wybrano punkt L2, położony na orbicie większej od orbity Ziemi i 
usytuowanej o 1,5 mln km od Ziemi. Co prawda punkt ten jest metastabilny, to znaczy, że po pewnym czasie mo-
gą wystąpić siły powodujące zmianę orbity, ale potrzeba użycia niewielkich sił korygujących aby orbita obiektu 
krążącego wokół tego punktu pozostała niezmieniona 
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Teleskop Webba dotrze na swoją orbitę wokół punktu L2 mniej więcej po miesiącu, ale około 5 miesięcy będzie 
trwało „rozpakowanie” teleskopu i ustawienie aparatury.  

27 grudnia. 103 lata temu, w dzień po przyjeździe Ignacego Paderewskiego do Poznania wybuchło Powstanie 
Wielkopolskie - zwycięskie powstanie. To powstanie zadecydowało o powrocie Wielkopolski do odradzającego się 
Państwa Polskiego. Postanowiono, że dzień 27 grudnia, poczynając od obecnego roku będzie świętem państwo-
wym. 

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o radiofonii i telewizji i przesłał ją do Sejmu, do ponownego rozpa-
trzenia. Akceptująco odnosi się do wprowadzenia ograniczeń do udziału podmiotów zagranicznych w polskim 
rynku medialnym, ale uważa, że należy respektować decyzje podjęte wcześniej. Chodzi tu głównie o grupę TVN, 
powiązaną z amerykańskim koncernem Discovery.  

28 grudnia 2021. Media TV donoszą iż rosyjski Sąd Najwyższy nakazał likwidację stowarzyszenia „Memoriał”, zaj-
mującego się badaniem zbrodni stalinowskich. Według przedstawicieli sądu „Memoriał” tworzył fałszywy obraz 
Związku Radzieckiego. 

Druga transza Polskiego Ładu w wysokości 20 mld zł trafi do samorządów na inwestycje. 

30 grudnia 2021. TVP poinformowała o przygotowywaniu przez Rząd projektu reformy szpitalnictwa. Wczoraj 
zanotowano rekordowa liczbę zgonów w Polsce -790. 

Według informacji znad granicy z Białorusią, maleje liczba prób siłowego przekroczenia granicy, ale nie ustają 
prowokacyjne zachowania: oślepianie reflektorami i laserami oraz obrzucanie polskich żołnierzy kamieniami. 

31 grudnia 2021. Sylwester. Na Równi Krupowej w Zakopanem wielka plenerowa gala „Sylwester marzeń”. Około 
40 tysięcy uczestników stawiło się pod wielką sceną przypominającą  bajkowy pałac lodowy rozświetlany światła-
mi w mieniących się odcieniach kolorów: niebieskiego, czerwonego i zielonego. Na scenie wystąpili piosenkarze, 
piosenkarki i tancerze z Polski: Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sławomir, Stanisław Karpiel-
Bułecka oraz zaproszeni znani piosenkarze z innych krajów: Julio Iglesias Junior z Hiszpanii, Jason Derulo z Ameryki 
i wielu innych. 

1 stycznia 2022 r. Nowy Rok. 

4 stycznia. Podpisano umowy z wykonawcami zapory na granicy z Białorusią. Zakończenie inwestycji do 30 czerw-
ca 2022 r. 

Od kilku dni podnoszona jest wrzawa z powodu zakupu i zastosowania przez polskie służby programu Pegasus do 
podsłuchiwania telefonów mobilnych. Podnoszone jest przypuszczenie, że ten program wykorzystano do podsłu-
chiwania Romana Giertycha i Krzysztofa Brejzy. Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
(CBA), powiedział, że on na coś tak niecnego by sobie nie pozwolił. Okazało się, że w tym okresie, gdy kierował 
CBA zakupiono podobny program włoski Remote Control System (RCS) za łączną kwotę ponad 250 tys. euro. 

W Polsce wykryto 70 przypadków zarażania mutacją Omikron, a w Marsylii wykryto kolejny wariant koronawirusa, 
wstępnie nazwany IHU. Podobno jest bardziej odporny na szczepionki. 

5 stycznia. Kolejna podwyżka stóp procentowych, do 2,25%. To działanie Narodowego Banku Polskiego podejmo-
wane jest w celu przeciwdziałaniu inflacji. Prezes NBP zasygnalizował, że nastąpi jeszcze jedna korekta stopy pro-
centowej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralne_Biuro_Antykorupcyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralne_Biuro_Antykorupcyjne
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Kazachstan. Rebelia w całym kraju. Zginęło 8 policjantów i wielu demonstrantów. Iskrą zapalną była podwyżka cen 
gazu. Ogłoszono stan wyjątkowy. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew zdymisjonował rząd, odwołał Nursułtana 
Nazarbajewa ze stanowiska szefa Rady Bezpieczeństwa. Zwrócił się także do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie 
Zbiorowym ODKB o wsparcie militarne. (ODKB to sojusz wojskowy pod kierownictwem Rosji. W jego skład wcho-
dzą: Rosja, Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.) 

6 stycznia. Święto Trzech Króli. Ulicami wielu polskich miastach szły barwne pochody z mędrcami niosącymi ka-
dzidło, mirrę i złoto, w hołdzie narodzonemu Jezusowi. 

Z nowym rokiem wystartował Polski Ład. To wielki i rozbudowany program wprowadzający bardziej sprawiedliwy 
system podatkowy. Według założeń 18 milionów obywateli zyska na tym programie. Wyższe obciążenia poniosą 
osoby o przychodach miesięcznych brutto powyżej 12 800 zł. Na starcie z różnych powodów popełniono kilka 
pomyłek, co spowodowało, że niektóre osoby które powinny zyskać, w styczniu uzyskały mniejsze przychody. Taka 
sytuacja dotknęła np. niektórych nauczycieli i służby mundurowe. Rząd natychmiast przeprosił za te zdarzenia i 
obiecał, że w styczniu i lutym zostaną wyrównane niewłaściwie obniżone wynagrodzenia. Ten nowy rozbudowany 
system podatkowy został „nałożony” na dotychczas istniejący i także rozbudowany system podatkowy, stąd moż-
liwość wystąpienia w szczegółowych przypadkach błędów interpretacyjnych.  

10 stycznia. Od dzisiaj, po przerwie świątecznej trwającej od 20 grudnia, uczniowie wracają do szkół.  

11 styczna. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że 1 lutego zostanie wprowadzona w życie Tarcza Antyinflacyjna 
2.0. Zgodnie z tą tarczą, w okresie od 1 lutego do końca lipca, zostaje obniżony VAT: na podstawowe produkty 
spożywcze do 0%; na paliwo, z 23% do 8%; na nawozy do 0% oraz dalsza obniżka na gaz do 0% i na ciepło do 5%. 
Na okres do 31 lipca zostaje przedłużona obniżka 5% stawki VAT na prąd.  

12. stycznia. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris opublikował część drugą – aspekty zdrowotne raportu 
nt. „Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19.” Część pierwsza doty-
czyła aspektów prawnych. W ostatnim raporcie opracowanym przy współpracy z ekspertami z dziedziny medycy-
ny, zwrócono uwagę między innymi na spadek liczby hospitalizacji oraz porad udzielonych w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej, negatywny wpływ izolacji na zdrowie psychiczne obywateli, szczególnie młodzieży, zasadność 
obowiązku szczepień w świetle badań naukowych oraz etycznego aspektu szczepionek produkowanych z wykorzy-
staniem linii płodowych. Zapowiadana jest trzecia część raportu ujmująca aspekty ekonomiczno – gospodarcze.  

13 stycznia. Odbyła się seria rozmów z Rosjanami. Najpierw 9 i 10 stycznia, w Genewie, spotkanie delegacji Sta-
nów Zjednoczonych I Rosji. 12 stycznia w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady NATO - Rosja, z udziałem 30 przed-
stawicieli państw członkowskich wchodzących w skład Sojuszu. 13 stycznia w Wiedniu obraduje Stała Rada OBWE. 
(W tym dniu Polska przejęła przewodnictwo w tej organizacji.) Celem tych spotkań było omówienie bezpieczeń-
stwa strategicznego Europy, a dokładniej - odniesienie się do przedstawionych przez Rosję, w połowie grudnia, 
żądań w sferze bezpieczeństwa europejskiego. Rosja oczekiwała prawnie wiążących gwarancji, że Ukraina i Gruzja 
nie zostaną przyjęte do NATO, a wojska NATO zostaną wycofane z flanki wschodniej. Zagroziła, że jeżeli w rozsąd-
nym czasie nie usłyszy konstruktywnej odpowiedzi, to nastąpi pogorszenie bezpieczeństwa wszystkich bez wyjąt-
ku państw. Te żądania Rosji nie znalazły zrozumienia, w szczególności wypowiedziano się przeciwko ograniczaniu 
suwerennego prawa państw do wybierania swoich sojuszy. Wyrażono też oczekiwania do deeskalacji działań de-
stabilizacyjnych względem Ukrainy i innych państw. W polskich środkach przekazu ukazywały się wypowiedzi sy-
gnalizujące obawy, że szykuje się „nową Jałtę”. Sądząc po przebiegu tych trzech spotkań, na razie, nic nie potwier-
dza tych obaw. 

Podejmowane są dalsze działania w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu. Zgodnie z wymogami UE część stacji Lotosu 
musi przejąć podmiot zewnętrzny. Planuje się przejęcie 417 stacji przez węgierską grupę MOL. Pozostałe stacje 
(około 100) zostaną włączone do sieci Orlenu. W ramach przygotowanej umowy w tej sprawie Orlen przejmie 
także 185 stacji MOL położonych na Węgrzech i w Słowacji. Strategicznym partnerem ma być potężny koncern 
naftowy Saudi Aramco, który przejmie 30% udziałów Lotosu. Podpisanie finalizujących dokumentów planowane 
jest na przełom czerwca i lipca br. 

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zidentyfikowali wariant genetyczny (wariant genu zlokali-
zowany na chromosomie 3), który ponad dwukrotnie zwiększ ryzyko ciężkiego przebiegu oraz śmierci z powodu 
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COVID-19. Szacuje się, że około 14% procent Polaków może posiadać taki gen. Odkrycie to może pozwolić na 
opracowanie testu identyfikującego ten wariant genu, a to stwarza możliwość podjęcia bardziej właściwego le-
czenia osoby zarażonej, a także opracowania szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego zakażeniu 
takich osób.  

15 stycznia. Wczoraj 13 z 17 członków Rady Medycznej zrezygnowało z udziału w jej pracach. Powodem jest brak 
zgody rządu na bardziej restrykcyjne postępowanie w batalii z pandemią.  

17 stycznia. Poniedziałek. W trzeci poniedziałek pełnego tygodnia stycznia przypada Blue Monday, przez niektó-
rych nazywany „najbardziej depresyjnym dniem w roku”.  

Robert Lewandowski został uznany przez międzynarodową organizację pozarządową, zrzeszającą narodowe fede-
racje piłki nożnej (FIFA) za najlepszego piłkarza roku 2021. Ten tytuł przyznano R. Lewandowskiemu po raz drugi. 

18 stycznia. Koleje Ukraińskie zablokowały tranzyt kolejowy do Polski. Tą trasą w ostatnich dwóch latach silnie 
wzrosła wymiana handlowa między Polską i Chinami. To bardzo niepokojący sygnał. 

20 stycznia. Joe Biden zagrozi, że w przypadku agresji Rosyjskiej na Ukrainę zostanie zwiększona obecność wojsk 
Sojuszu w państwach flanki wschodniej. Tymczasem media donoszą, że kolejne rosyjskie jednostki wojskowe zo-
stały skierowane na teren Białorusi.  

21 stycznia. W Genewie odbyło się kolejne spotkanie w związku z koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z 
Ukrainą. Rozmawiali: sekretarza stanu USA Antony Blinken oraz minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ław-
row. Rozmowy te nie przyniosły żadnych nowych ustaleń. 

Prezydent Joe Biden zaprosił do Waszyngtonu kanclerza Niemiec Olafa Scholza, proponując osobiste spotkanie 
poświęcone, w szczególności omówieniu współdziałania wobec zagrożenia dla Ukrainy. Kanclerz Niemiec odmówił 
z powodu pilnych zajęć w najbliższym okresie. 

W mediach komentowana jest kolejna niezbyt fortunna wypowiedź prezydenta J. Bidena. Sens tej wypowiedzi był 
mniej więcej taki „Jeżeli Rosjanie wkroczą na Ukrainę, to odpowiedź będzie sroga, a jeżeli będą to działania ogra-
niczone, to odpowiedź będzie odpowiednio słabsza.” 

Samolot transportowy przewożący z Wielkiej Brytanii uzbrojenie defensywne dla Ukrainy, swój lot kontynuował z 
ominięciem niemieckiej przestrzeni powietrznej. Estonia chciała przekazać Ukrainie broń produkcji niemieckiej, 
ale Niemcy nie wyrazili na to zgody.  

22 stycznia. W Polsce mamy ogromny wzrost liczby nowych, dobowych, zakażeń koronawirusem. -                          
W internecie cytowany jest wpis na twitterze ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kuleby „Niedawne 
oświadczenia Niemiec w sprawie niemożliwości przekazania Ukrainie broni defensywnej, w tym poprzez wydanie 
pozwolenia na to stronom trzecim, w sprawie braku perspektywy odzyskania Krymu, wahanie, jeśli chodzi o odłą-
czenie Rosji od SWIFT nie odpowiadają poziomowi naszych stosunków i bieżącej sytuacji bezpieczeństwa” oraz 
"obecnie jak nigdy ważna jest jedność Zachodu wobec Rosji". "Niemieccy partnerzy mają zakończyć takimi sło-
wami i działaniami podkopywać jedność i zachęcać Władimira Putina do nowej napaści na Ukrainę"  

W poniedziałek (24 stycznia) rozpocznie się ewakuacja rodzin pracowników amerykańskich placówek dyploma-
tycznych z Ukrainy. 

23 stycznia. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na wtorek przewodniczących klubów i kół oraz szefów partii 
politycznych na wspólne spotkanie w sprawie walki z pandemią COVID-19  

W Polsce 21 i 22 stycznia przebywał prezydent Ukrainy  Wołodymyr Zełenski. Rozmawiał z prezydentem Polski 
Andrzejem Dudą o aktualnej sytuacji spowodowanej polityką W. Putina i o wsparciu Polski dla Ukrainy. 

W lutym do Polski ma przybyć Esteban Gonzales Pons (wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej), szef misji 
obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego w sprawie zbadania nielegalnej inwigilacji opozycji w Polsce przy użyciu 
Pegasusa. W wywiadzie udzielonym portalowi euractiv.pl zapowiedział: „Spróbujemy pomóc polskiemu społe-
czeństwu zmienić władze, które wydają się nie być dobre dla Polski”.  

Dowódca niemieckiej floty, wiceadmirał Kay-Achim Schoenbach na spotkaniu w stolicy Indii, w New Delhi, mówił, 
że Putinowi prawdopodobnie należy się szacunek i że sprawa przejęcia Krymu przez Rosjan jest już przesądzona. 
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Po wrzawie wywołanej tą wypowiedzią podał się do dymisji. W mediach ukazał się następujący komentarz „Naj-
lepszy admirał Putina podał się do dymisji”. 

24 stycznia. Oficjalny komunikat NATO: "Sojusznicy NATO stawiają siły w stan gotowości i wysyłają dodatkowe 
okręty i odrzutowce myśliwskie do rozmieszczenia w siłach NATO w Europie Wschodniej, wzmacniając obronę 
sojuszniczą w sytuacji, gdy Rosja kontynuuje swoją militarną budowę na Ukrainie i wokół niej". Stany Zjednoczo-
nej postawiły w stan podwyższonej gotowości osiem i pół tysiąca żołnierzy. 

Z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena odbyła się wieczorem pilna wirtualna narada z euro-
pejskimi przywódcami Francji (prezydent Emmanuel Macron), Niemiec (kanclerz Olaf Scholz), Włoch (premier 
Mario Draghi), Wielkiej Brytanii (premier Boris Johnson), Polski (prezydent Andrzej Duda) i przewodniczącymi 
Komisji Europejskiej (Ursula von der Leyen) i Rady Europejskiej (Charles Michel). W rozmowach uczestniczył także 
sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Rozmawiano o sytuacji na wschodniej flance NATO i o wsparciu dla 
Ukrainy wobec ewentualnej agresji Rosji na ten kraj.  

25 stycznia. Rozpoczyna się budowa trwałej przegrody na granicy polsko – białoruskiej. 

Polska firma energetyczna Tauron rusza z budową wielkiej farmy fotowoltaicznej. Farma będzie zlokalizowana w 
okolicach Mysłowic, na zrekultywowanym terenie byłego składowiska odpadów paleniskowych. Docelowo będzie 
miała moc 100 MW. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło decyzję o wprowadzeniu od czwartku do końca lutego zdalnego nauczania 
w klasach 5 – 6 szkół podstawowych i w szkołach średnich. W uczelniach decyzja o wprowadzeniu nauczania zdal-
nego jest pozostawiona do dyspozycji rektorów. 

26 stycznia. Amerykanie odpowiedzieli na piśmie na żądania Rosji. Nie poszli na ustępstwa. Wskazali,  że nie moż-
na odbierać żadnemu państwu prawa do samodzielnego wybierania sojuszy. Nie uwzględnili żądań Moskwy doty-
czących zmniejszenia obecności wojsk NATO na flance wschodniej.   

27 stycznia. Piątek. Prezydent RP zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie było po-
święcone omówieniu sytuacji na Ukrainie i Białorusi i działaniom Polski wobec istniejących zagrożeń. Prezydent A. 
Duda poinformował o polskich zabiegach dyplomatycznych. Sądząc na podstawie zwięzłych wypowiedzi uczestni-
ków Rady, debata była rzeczowa i wskazywała na zgodność poglądów w ocenie sytuacji. Obrady były tajne. 

28 stycznia. W Madrycie na zaproszenie Santiago Abascala, lidera hiszpańskiej partii VOX, spotkali się przywódcy 
partii konserwatywnych, w tym  Viktor Orban i Marine Le Pen. Polską prawicę reprezentuje M. Morawiecki. Głów-
nym tematem jest kształt Unii Europejskiej. Przyjęto także oświadczenie potępiające działania militarne Rosji na 
wschodniej granicy Europy. (Oświadczenia w sprawie Rosji nie podpisała Marine Le Pen.)W mediach cytowana 
jest następująca wypowiedź Schroedera „Mam wreszcie nadzieję, że Ukraina przestanie pobrzękiwać szabelką”!!! 
1 luty. Premier Polski składa wizytę w Kijowie. Polska przekaże Ukrainie amunicję, w tym artyleryjską, przeciwlot-
nicze zestawy rakietowe, moździerze i drony. W mediach wspomina się o zamiarze powstania porozumienia poli-
tyczno – gospodarczo – wojskowego (nowego formatu) pomiędzy Wielką Brytanią, Polską i Ukrainą. 

Od dzisiaj zaczyna działać Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Cena litra benzyny spadła o 70 groszy i jest obecnie najniższa 
w Europie. Są też sygnały, że zaczynają spadać ceny żywności. 
Sejm odrzucił uchwałę, która pozwalałaby na sprawdzanie czy pracownik nie jest zakażony koronawirusem. 
Nieustannie trwają próby przedarcia się migrantów przez granicę białorusko – polską. Migrantów wspierają biało-
ruscy funkcjonariusze. Tym razem miał miejsce nowy incydent. Oddano strzał z pistoletu sygnałowego. Pocisk 
upadł tuż przed polską placówką w Białowieży. 

2 lutego. Prezydent Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o wysłaniu do Niemiec, Polski i Rumunii wsparcia woj-
skowego. Do Polski zostanie skierowanych 1700 żołnierzy 82 dywizji powietrzno-desantowej.   

3 lutego. W Pradze premierzy Petr Fiala I Mateusz Morawiecki podpisali porozumienie w sprawie kopalni węgla 
brunatnego w Turowie. Czesi wycofają swoją skargę skierowaną do TSUE.  

Zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz poeta, dramaturg, eseista, profesor nauk humanistycznych. Znawca twórczości 
Adama Mickiewicza. W latach 80-tych związał się z opozycją. 
W Hiszpanii za modlitwę pod kliniką aborcyjną będzie groził rok więzienia. 
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4 lutego. Prezydent RP A. Duda z okazji Zimowej Olimpiady złożył wizytę w Chinach. Spotkał się z przywódcą Chin 
Xi Jinpingiem. Rozmawiano o obecnej, napiętej sytuacji w naszym regionie i o współpracy gospodarczej, o „Je-
dwabnym szlaku”. Padła propozycja zbudowania w Polsce chińskiego centrum logistycznego. 

7 lutego. Trwa wysoka  aktywność dyplomatyczna polskich polityków na polu międzynarodowym. Minister Obro-
ny Narodowej M. Błaszczak złożył wizytę w Wielkiej Brytanii. Prezydent A. Duda spotkał się w Brukseli z przewod-
niczącą Komisji Europejskie Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej  Charlesem Michelem. 
Spotkał się także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. 

W Moskwie prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem 
Putinem.  

Minister Finansów Tadeusz Kościński złożył dymisję biorąc na siebie odpowiedzialność polityczną za niedociągnię-
cia przy wprowadzaniu Polskiego Ładu. Resort finansów przejmie M. Morawiecki. 

8 lutego.  W ramach reaktywowanego Trójkąta Wajmarskiego w Berlinie nastąpiło spotkanie prezydenta Francji E. 
Macrona, prezydenta Polski A. Dudy i kanclerza Niemiec O. Scholza. Opracowano wspólne stanowisko w sprawie 
Ukrainy. 
9 lutego. Narodowy Bank Polski po raz kolejny podniósł główną  stopę referencyjną do 2,75 procent. 
Sejm przyjął ustawę o nowelizacji prawa oświatowego. 

10 lutego. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson składa wizytę w Warszawie. Spotka się z premierem M. Mora-
wieckim i prezydentem A. Dudą. Głównym tematem rozmów jest bezpieczeństwo w regionie, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy. Do Polski zostało dodatkowo skierowanych 350 brytyjskich żołnierzy 
Marines.  

11 lutego. Dwudniową wizytę w Ukrainie złożył Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych i obecnie przewodni-
czący OBWE.  

Premier M. Morawiecki poinformował, że w  marcu emerytury wzrosną o 7%. To wyjątkowo wysoka podwyżka, 
porównywalna z inflacją. Zostanie także wypłacona 13-ta emerytura i również 14-ta. 

12 lutego. Odbyła się kolejna rozmowa J. Bidena i W. Putina, ale nie wniosła nowych elementów mających wpływ 
na obecną napiętą sytuację.  

13 luty. Prof. Przemysław Czarnek, od 19 października 2020 roku Minister Edukacji i Nauki, został Człowiekiem 
Roku 2021 Klubów „Gazety Polskiej”. Nagroda przyznawana jest tym, „którzy najodważniej i możliwie najskutecz-
niej działają na rzecz budowy Polski naprawdę niepodległej, nawiązującej do czasów jej wielkości”. Na XVI Zjeździe 
Klubów Gazety Polskiej w Sulejowie prof. P. Czarnek mówił: „Tylko i wyłącznie staniem przy prawdzie i mówie-
niem prawdy możemy przeciwstawić się rewolucji, która przetacza się przez Europę. Oni przegrywają tak, jak nam 
tłumaczono: zostaw, nie zabieraj głosu, to nie jest ważna sprawa, jak się będziesz wypowiadał, to cię nazwą homo-
fobem. Tak przegrała Europa zachodnia, tak przegrał świat zachodni, tak przegrywa Kanada. W ciągu jednego po-
kolenia straty będą ogromne. – Żeby się obronić, musimy iść śladem Węgier i mówić prawdę: w szkołach, na uni-
wersytetach. Tylko tak prawda się obroni” … „To się stało przez nasze milczenie, nasze obawy stania przy praw-
dzie. Jak ktoś mówi niebywałe głupoty, że płci jest 258, że każdy w dowolnej chwili może być kobietą, półkobietą; 
że Margot to kobieta – to znakomita sytuacja i osiągnięcia nauki. A jeżeli ktoś powie, że się z tym nie zgadza, to 
jest 300 dyżurnych profesorów w tym kraju, którzy piszą do rektora uczelni o wszczęcie postępowania dyscypli-
narnego przeciwko osobie, która nazwała głupotę głupotą.”  
14 lutego. W Stanach Zjednoczonych polski koncern miedziowy KGHM Polska Miedź w obecności wicepremiera J. 
Sasina podpisał umowę z amerykańską prywatną firmą NuScale Power na dostarczenie Polsce sześciu małych re-
aktorów jądrowych (modułów typu SMR). Będą one zasilać w energię elektryczną zakłady należące do KGHM. 
Pierwszy moduł ma być uruchomiony do 2029 roku.  

15 lutego. Minister spraw zagranicznych i obecnie przewodniczący OBWE Rau spotkał się w Moskwie z ministrem 
spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej S. Ławrowem. Była to próba przekonania strony rosyjskiej do poszukania 
racjonalnego rozwiązania pokojowego obecnej sytuacji napiętej przez Rosję. 

     



Do Moskwy przybył kanclerz Niemiec O. Scholz by spotkać się z Putinem.  Celem wizyty kanclerza Niemiec było 
opowiedzenie się za utrzymaniem pokoju w Europie i uratowanie niemieckich planów    gospodarczych. 

Prezydent RP A. Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Celem spotkania było omówienie obecnej sytuacji 
wynikającej z obaw o podjęcie agresywnych kroków ze strony Rosji, skierowanych w pierwszym rzędzie przeciwko 
Ukrainie oraz przygotowanie naszego kraju do podjęcia odpowiednich działań. Obrady były tajne. 

W godzinach wieczornych w Białym Domu wygłosił swoje wystąpienie prezydent Stanów Zjednoczonych J. Biden. 
Podtrzymał zapowiedź bardzo ostrych sankcji przeciwko Rosji w przypadku zaatakowania Ukrainy. Bardzo silnie 
potwierdził także, że atak na którykolwiek kraj należący do NATO spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią ze stro-
ny całego Sojuszu.  

Szef Pentagonu Lloyd Austin złożył wizytę w Warszawie. Spotkał się z ministrem obrony narodowej M. Błaszcza-
kiem, a także z prezydentem A. Dudą. Angielski poranny dziennik The Sun  podał, że atak Rosji na Ukrainę nastąpi 
w środę (16 lutego) o godzinie drugiej w nocy. 

16 lutego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odrzucił skargę Polski i Węgier w sprawie mechani-
zmu warunkowości. KE swym rozporządzeniem z grudnia 2020 roku powiązała wypłatę środków unijnych z prze-
strzeganiem zasady praworządności. To wtedy Mateusz Morawiecki wraz z  Viktorem Orbánem zaskarżył ten me-
chanizm do TSUE, ponieważ wykracza poza normy traktatowe. Ten wyrok umożliwia wstrzymywanie unijnych 
funduszy dla krajów, w których zadaniem UE naruszana jest praworządność. 

Rzecznik rządu Piotr Müller w swoim wystąpieniu powiedział: „Dzisiejszy wyrok niestety potwierdza niebezpieczną 
tendencję TSUE i instytucji unijnych do rozszerzania funkcjonowania przepisów prawa poza traktami unijnymi”. 

19 lutego. Sobota. Wczoraj rozpoczęła się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Główne tematy, to zagroże-
nie agresją ze strony Rosji wobec Ukrainy, ale i dla Europy. Putin dąży do przywrócenia podporządkowania Rosji 
państw Europy Wschodniej i Centralnej, tak jak to było w czasach  istnienia Związku Radzieckiego. W obradach 
znaczące wystąpienia miał prezydent Ukrainy W. Zełenski i premier RP M. Morawiecki. 

21 lutego. Poniedziałek. Putin w długim orędziu oświadczył, że postanowił uznać separatystyczne republiki ludo-
we, Ługańską  i Doniecką, jako niepodległe państwa. Oznacza to oderwania od Ukrainy terenów zajętych przez 
separatystów, ale nie tylko tych, gdyż te republiki mają roszczenia do całych obwodów Donieckiego i Ługańskiego, 
a więc do dalszych przyległych ziem ukraińskich . 
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