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Ogólnym celem, do któ-
rego dążą lub powinny 
dążyć wszystkie prawa, 
jest zwiększać w całości 

szczęście społeczeństwa.

Jeremy Bentham

rozwój związku 3-6

Jak nas oglądać?
Sposób 1

Wchodzimy na stronę 
naszego regionu: solidar-
nosc.org.pl/lublin i klika-
my w grafikę:

Sposób 2
Wchodzimy na Youtu-

ba i wpisujemy w wyszu-
kiwanie Solidarność Lu-
blin. Pojawia się ikonka 
iTVSolidarność i już mo-
żemy oglądać.

Startujemy z nowym projektem na naszym kanale na 
YouTube „Wybierz kierunek solidarność”. 
Będziemy tutaj prezentować związkowców, działa-
czy związkowych, osoby, które współpracują z nsZZ 
„solidarność”, by pokazać, jak ważna jest działalność  
w Związku, jak ważne jest byśmy byli zorganizowani  
w naszych miejscach pracy, bez względu na to, gdzie 
pracujemy.
Ponadto na naszym kanale można znaleźć materiały 
historyczne, bieżące informacje, relacje i… wszystko, 
co zechcecie, by się tam ukazało!

Aby nie przegapić nowości na naszym kanale zasub-
skrybujcie go poprzez kliknięcie napisu „subskrybuj” 
oraz włączenie ikonki „dzwoneczka”.

 Dziękujemy i zapraszamy do współpracy  Redakcja

wybierz kierunek 
solidarność
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Od czasu do czasu spotykam 
się z opiniami, że NSZZ „Soli-
darność” jest organizacją archa-
iczną, nie nadążającą za zmiana-
mi społecznymi i obyczajowy-
mi. Szczególnie niektórych razi 

przywiązanie do wartości chrze-
ścijańskich i bliskość z kościo-
łem katolickim. Czy to słuszne 
oburzenie? Czy wartości chrze-
ścijańskie to archaizm? Bo prze-
cież to do etyki chrześcijańskiej 

odnosi się preambuła nasze-
go Statutu. Wspomniana zosta-
ła tam również katolicka nauka 
społeczna. Co to takiego i czy 
należy do kategorii tzw. ciem-
nogrodu? Właśnie z tym zagad-
nieniem postanowiłem się dzisiaj 
zmierzyć i pokazać, że enigma-
tyczny zapis statutowy, który dla 
niektórych bywa problematycz-
ny, świadczy o tym, że NSZZ 
„Solidarność” został zbudowa-

czyli co katolicka nauka społeczna 
ma wspólnego z nsZZ „solidarność”

fot.pxhere.com

„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to 
brzemię niesione razem, we wspólnocie.  A więc nigdy: jeden 
przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim”
     Jan Paweł II

„odpowiednie dać 
rzeczy słowo” 
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ny na fundamentach pokazują-
cych, że to człowiek, jego rodzi-
na i warunki w jakich pracuje są 
najistotniejsze.

Zajmując się jakimś po-
jęciem należy wyjść od 
poziomu definicyjne-

go. Definicji próbujących wyja-
śnić, czym jest katolicka nauka 
społeczna jest wiele, ale mi naj-
bliższa jest ta ks. Tadeusz Borut-
ki. Według niego „Katolicka na-
uka społeczna to zespół twier-
dzeń i zasad, w świetle których 
można i należy poszukiwać roz-
wiązań praktycznych zagadnień 
współżycia społecznego oraz 
działalności politycznej i gospo-
darczej.” I cóż w tym kontrower-
syjnego? Współżycie społecz-
ne, działalność polityczna i go-
spodarcza. Czyż nie z tym na 
co dzień mierzą się pracowni-
cy, czyli członkowie Związku?  
A może z tymi zasadami jest coś 
nie tak? Przyjrzyjmy się im za-
tem. 

Wyróżnić możemy dwie gru-
py zasad, na których opiera się 
katolicka nauka społeczna: mo-
ralne zasady życia społeczne-
go oraz podstawowe zasady 
społeczne. Wśród tych pierw-
szych jest sprawiedliwość i mi-
łość, a druga grupa obejmuje do-
bro wspólne, pomocniczość i so-
lidarność. Czy można kwestio-
nować ich istotne znaczenie dla 
każdego z nas? Czy kierując się 
tymi zasadami można sobie lub 
innym zaszkodzić? Oczywiście 
jeżeli dla kogoś jedynym drogo-
wskazem jest chęć zysku i zbi-
janie fortuny za wszelką cenę,  
a punktem odniesienia własne 
ego, to zmienia postać rzeczy. 
Jednak o patologiach tu nie roz-
mawiamy. 

Dla pełnego zaprezentowa-
nia kwestii katolickiej nauki spo-
łecznej warto jeszcze przedsta-
wić główne kwestie przez tę na-

ukę poruszane. Dokładnie jest 
ich siedem. Część z nich doty-
czy bezpośrednio sfery wiary ka-
tolickiej oraz moralności. Są jed-
nak i takie, które odnoszą się do 
życia społecznego i zasad, na ja-
kich powinny opierać się wspól-
noty, w ramach których funkcjo-
nujemy. Siłą rzeczy właśnie na 
nich chciałbym się skupić. 

Oczywiście, przynajmniej 
moim zdaniem, nie jest możli-
we oddzielenie funkcjonowa-
nia człowieka w społeczeństwie 
od zasad moralnych i etycznych. 
Idąc dalej, nie można mówić  
o działalności związkowej  
w oderwaniu od tych fundamen-
talnych zasad. Jak można rozma-
wiać o działaniu na rzecz popra-
wy warunków pracy w ramach 
poszczególnych zakładów pracy, 
odcinając się od moralności? Tak 
więc powinniśmy katolicką na-
ukę społeczną traktować jako ca-
łość, bo tylko wtedy ma to sens. 
Ale od początku i od rzeczy naj-
ważniejszych…

Musimy zacząć od życia  
i godności ludzkiej, bo podsta-
wową zasadą KNS jest świę-
tość życia ludzkiego oraz nie-

naruszalna godność istoty ludz-
kiej. Życie ludzkie musi być za-
wsze oceniane wyżej od rzeczy 
materialnych. Bez żadnych kom-
promisów. Ileż razy, jako związ-
kowcy, mieliśmy z tym do czy-
nienia? Jak wiele znacie rozwią-
zań technologicznych, które nie-
stety próbowały stawiać wymiar 
materialny powyżej komfortu  
i bezpieczeństwa pracy, a nawet 
życia ludzkiego. I nie mam tu 
na myśli takich przykładów, jak 
budowa stadionów piłkarskich  
w Katarze. Chodzi mi o nasze 
krajowe podwórko i tzw. mene-
dżerów, dla których jedyną war-
tością jest produktywność, swo-
istą biblią arkusze Excela, a je-
dyną prawdą objawioną prezen-
tacje Power Pointa przedstawia-
ne na różnego rodzaju gremiach 
zarządzających. 

J ako pierwszy z brzegu, 
a zarazem stosunkowo 
mało drastyczny, jest przy-

kład firmy, w której Społecz-
ny Inspektor Pracy (oczywiście 
rekomendowany przez NSZZ 
„Solidarność”) zwrócił uwa-
gę na niską temperaturę na hali 
produkcyjnej. W odpowiedzi 

fot.pxhere.com
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uzyskał informację, że to jest 
temperatura, w której maszyna 
jest najbardziej wydajna. Ma-
szyna na pierwszym miejscu, bo 
ją trzeba kupić, amortyzować, 
konserwować, a czasami napra-
wiać. Człowieka wystarczy za-
trudnić, a jak jest mało wydaj-
ny albo „ulegnie awarii”, czy-
li zachoruje najlepiej zwolnić  
i na jego miejsce zatrudnić ko-
lejnego. 

P rzypadki, w których do-
chodzi do sprzeniewie-
rzenia się zasadzie god-

ności istoty ludzkiej można by-
łoby mnożyć, a nawet je gru-
pować. Począwszy od tych do-
tyczących mobbingu i dyskry-
minacji, której KNS stanow-
czo się sprzeciwia (podobnie 
jak chociażby rasizmowi) do 
takich, które kończą się śmier-
cią lub kalectwem dla pracow-
nika. Czym innym jest stwa-
rzanie presji, w której naprawę  
i konserwację przeprowadza się 
na włączonych maszynach, bo 
czas jest najważniejszy, a roz-
ruch kosztowny? Tylko czę-
sto kończy się to tragicznie.  
Z jednej strony słyszymy o bra-
ku rąk do pracy, a z drugiej dla 
tysięcy polskich pracowników 
jest to rzeczywistość. Smutna, 
szara i przygnębiająca, ale nie-
stety rzeczywistość. Kto może 
się temu przeciwstawić, jeże-
li nie silna i skuteczna organi-
zacja związkowa? Pytanie jest 
oczywiście retoryczne, bo od-
powiedź może być tylko jedna 
– „Solidarność”.

Druga kwestia to rodzina, 
wspólnota i uczestnictwo. Ko-
ściół katolicki naucza, iż czło-
wiek jest istotą społeczną, a ro-
dzina jest pierwszą i podstawo-
wą jednostką społeczną. Rodzi-
ny tworzą pewną wspólnotę,  
a te z kolei tworzą naród. Rze-
czą najistotniejszą jest to, w jaki 

sposób wspólnoty te zorganizu-
ją się politycznie, ekonomicz-
nie i socjalnie. Każda z instytucji  
w ten sposób powstałych musi 
zostać oceniona ze względu na 
to, jaki wpływ ma na życie i god-
ność osoby ludzkiej. 

Pewnego rodzaju instytucja-
mi ocenianymi z tego punktu wi-
dzenia powinny być zakłady pra-
cy czy różnego rodzaju instytu-
cje lub organizacje zatrudnia-
jące pracowników, ale również 
związki zawodowe. To prze-
cież też są instytucje, od których 
działania lub też braku działa-
nia zależy godność i poszanowa-
nie człowieka przez pracodaw-
cę czy współpracowników. To 
również od sposobu rozumienia 
idei związkowej prezentowanej 
przez poszczególnych działaczy 
zależeć będzie, czy troską NSZZ 
„Solidarność” objęci będą jedy-
nie pracownicy, jako jednost-
ki, czy może raczej rodziny pra-
cowników jako właśnie podsta-
wowa jednostka społeczna. Rzu-
tować to może na wiele kwestii. 
Począwszy od konstrukcji Za-
kładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych i sposobu wydatko-
wania z niego środków, a skoń-
czywszy na kryteriach doboru 
osób w ramach nieuniknionej re-
dukcji etatów czy też uruchamia-
nia procedury zwolnień grupo-
wych.

D alej idąc katolicka na-
uka społeczna pochy-
la się nad prawami  

i obowiązkami człowieka. Każdy  
z nas ma prawo do życia i do za-
spokajania podstawowych po-
trzeb, a więc tego co jest mu po-
trzebne do prowadzenia godne-
go życia, do zatrudnienia, opie-
ki zdrowotnej i edukacji. Już  
w 1891 roku w Encyklice „Re-
rum Novarum” papież Leon 
XIII nauczał, iż „celem, ku któ-
remu bezpośrednio zmierza pra-

cownik, jest zdobycie dobra ma-
terialnego i posiadania go wy-
łącznie jako swoje i własne.”  
O co innego, jak nie o godną pracę  
i godne wynagrodzenie od lat za-
biega, a niekiedy wręcz walczy 
NSZZ „Solidarność”. 

Łatwo sobie wyobrazić, 
jak kształtowałyby się 
płace w Polsce, gdyby 

nie nasza presja na podnosze-
nie płacy minimalnej, gdyby nie 
kampania „Solidarności”, która 
doprowadziła do wprowadzenia 
minimalnej stawki godzinowej. 
Dzisiaj już nikt nie pracuje za 5 
złotych za godzinę, co jeszcze 
było standardem kilka lat temu. 
Szczególnie w sektorze ochrony. 
Czy Ci pracownicy mieli szansę 
na godne życie?

Czwarta kwestia to szacu-
nek dla biednych i słabych. Jak 
czytamy w Ewangelii Mateusza, 
Jezus nauczał, że w dniu Sądu 
Ostatecznego każdy z nas zosta-
nie zapytany o to, co zrobiliśmy, 
żeby pomóc biednym i potrzebu-
jącym. I tu nie trzeba być zago-
rzałym katolikiem, żeby odczu-
wać imperatyw pomocy innym. 
Jest to coś oczywistego, co wyni-
ka z prawa naturalnego i świad-
czy o naszym człowieczeństwie. 
Lub jego braku. 

I na tym polu, jako członko-
wie „Solidarności”, nie powinni-
śmy mieć kompleksów. W każdej 
bowiem organizacji zakładowej 
funkcjonują zapomogi dla człon-
ków w trudnej sytuacji życiowej, 
to o tych pracowników często za-
biegamy w relacjach z pracodaw-
cą. To oni powinni być, i mam 
nadzieję, że są naszym oczkiem  
w głowie. Poza tym przez te po-
nad 40 lat przeprowadzono za-
pewne tysiące akcji charytatyw-
nych, zbiórek i innych akcji po-
mocowych dla potrzebujących.

O piątej kwestii, czyli god-
ności pracy i prawach pracow-
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okno żYcia    

Każde życie, nawet  

najmniej znaczącze  

dla ludzi,  

ma wieczną wartość 

przed oczami Boga.

św. Jan Paweł II

niczych, wspominałem już przy 
okazji innych kwestii. 

Warte podkreślenia jest, że 
katolicka nauka społeczna stoi 
na stanowisku, że społeczeń-
stwo musi dążyć do sprawie-
dliwości ekonomicznej, a go-
spodarka musi służyć ludziom, 
nie na odwrót. Oczywiście cho-
dzi tu o sprawiedliwą dystrybu-
cję dóbr. Czy uczciwe jest wy-
płacanie premii za wynik finan-
sowy jedynie kadrze zarządza-
jącej, a pracownikom rzucanie 
co najwyżej ochłapów? I może 
teraz trochę kontrowersji: czy 
sprawiedliwe są jedynie pod-
wyżki procentowe? KNS gło-
si, że pracownicy mają prawo 
do pracy, aby zarobić na ży-
cie, jak również do zakładania 
związków zawodowych w celu 
ochrony własnych interesów. 
Wszyscy pracujący mają prawo 
do godnych i sprawiedliwych 
płac oraz bezpiecznych warun-
ków pracy. I tu znowu dotyka-
my esencji naszego funkcjono-
wania w zakładach pracy. Spo-
łeczna inspekcja pracy oraz ne-
gocjacje regulaminów i wyso-
kości płac to elementarz każde-
go związkowca.

I wreszcie kwestia, którą od 
początku miałem w gło-
wie, czyli nomen omen so-

lidarność. W encyklice społecz-
nej „Sollicitudo rei socialis” (łac. 
troska społeczna) z 1987 roku 
papież Jan Paweł II wyjaśniał 
nam co oznacza solidarność. Jak 
ta wartość, a nawet cnota chrze-
ścijańska, powinna wpływać na 
nasze życie i relacje społeczne. 
Solidarność jest przecież jedno-
ścią, która łączy członków grupy. 
Znamy wiele przypadków, że ta 
jedność wśród polskich pracow-
ników dawała ogromne efek-
ty. Zaczynając od wydarzeń lat 
osiemdziesiątych, które są na-
szymi korzeniami, a kończąc na 

pojedynczych organizacjach za-
kładowych, które dzięki tej jed-
ności sprawiają, że godne i bez-
pieczne warunki pracy mogą być 
urzeczywistnione. Raz przycho-
dzi to łatwiej, raz trudniej, ale 
zawsze jest możliwe tylko i wy-
łącznie dzięki zorganizowaniu 
się pracowników.

S iódma i ostatnia kwe-
stia to troska o stworze-
nie Boże. Biblijne sło-

wa zawarte w Księdze Rodzaju 
„Czyńcie sobie ziemię poddaną” 
oznacza, że człowiek może i po-
winien korzystać z dóbr Ziemi. 
Musi to jednak czynić z szacun-
kiem dla natury i w sposób racjo-
nalny. To na nas spoczywa odpo-
wiedzialność za ochronę środo-
wiska naturalnego. 

Dalej idąc za słowami Księgi 
Rodzaju człowiek został panem 
„wszelkiego stworzenia”, ale  
w zamian za to musi dbać o dane 
mu dobra. Troska to również 
sprawiedliwy podział tych dóbr 
pomiędzy ludzi. Czy mamy  
z tym do czynienia w obecnym 
świecie? Podział świata na bo-
gatą północ i biedne południe 
daje nam odpowiedź. KNS od-
rzuca mentalność nastawioną 
tylko na konsumpcję, jako obra-
żającą Boga. Mam nadzieję, że 
my również taką mentalność od-
rzucamy.

Na tym możemy zakończyć 
powierzchowne zgłębianie kato-
lickiej nauki społecznej. Moim 
celem nie było bowiem przed-
stawienie całej doktryny, a jedy-
nie pokazanie, że jest to mocny 
fundament, na którym zbudowa-
ny jest nasz Związek. Fundament, 
którego nie mamy prawa i nie po-
winniśmy się wstydzić. Te zasa-
dy powinny być drogowskazem, 
na który będziemy orientować na-
szą działalność związkową, a na-
wet szerzej – społeczną.

Ireneusz Pszczoła
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Kiedy porwano i zamordowano kapłana „Solidarności” ks. Popiełuszkę, odbył się pokazo-
wy proces rzekomych sprawców tej zbrodni. Jednak prawda o wydarzeniach z października 

1984 roku nigdy nie ujrzała światła dzienne-
go. Zadecydowali o tym Czesław Kiszczak  
i Wojciech Jaruzelski.

Autorowi tej książki dwukrotnie powie-
rzono prowadzenie śledztwa w tej sprawie, 
ale czynniki polityczne na najwyższych 
szczeblach – w już podobno wolnej Polsce 
– nie pozwoliły mu wyjawić światu praw-
dy, ani w ramach prokuratury, ani w Insty-
tucie Pamięci Narodowej.

Dziś podnoszą się głosy, że proces to-
ruński wyjaśnił wszystko i nie ma potrzeby 
drążyć dalej sprawy zabójstwa księdza. Ta 
książka jest głosem prawdy, należnej nie-
złomnemu księdzu i wszystkim Polakom.

Na kartach tej książki autor wyjawia:
• jak dalece ustalenia procesu toruńskiego 
są sfałszowane,
• co naprawdę stało się 19 października 
1984 r.,
• dlaczego ks. Jerzy musiał zginąć,
• kim byli faktyczni zleceniodawcy tej 
zbrodni.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lublinie poszukuje kandydata 
na stanowisko dyrektora (zgodnie z wymaganiami kuratorium), któ-
ry jednocześnie podejmie się skompletowania kadry pedagogicznej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego 
wraz z dokumentami na adres: lchs@wp.pl

Oferta pracy
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rozwiązywanie 
„problemu popiełuszki”-22

fo
t. 

w
ik

im
ed

ia

Na jesieni 1990 roku, po 
aresztowaniu generałów MSW, 
Władysława Ciastonia i Zeno-
na Płatka, pozostających pod za-
rzutami kierowania wykonaniem 
zabójstwa ks. Jerzego Popiełusz-
ki, w Departamencie Prokuratu-
ry Ministerstwa Sprawiedliwości 
odwiedziła mnie prof. Krysty-
na Daszkiewicz, interesując się 
ustaleniami nabierającego tempa 
śledztwa. Jej wizyta motywowa-
na tą okolicznością nie była dla 
mnie zaskoczeniem, wszak go-
ściłem panią profesor prawa kar-
nego na Uniwersytecie im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu,  
z wykształcenia także psycholo-
ga. Zasiadała ona w ławach dla 
publiczności podczas rozpraw 
przed Sądem Wojewódzkim  
w Toruniu przeciwko oskarżo-
nym o uprowadzenie i zamor-
dowanie kapelana „Solidarno-
ści”, notując szczegółowo prze-
bieg serwowanego przez władze 
komunistyczne spektaklu. Była 
także obserwatorem postępo-
wania odwoławczego przed Są-
dem Najwyższym. Jest autorką 
kilku książek na temat tej spra-
wy,  uporczywie forsując wysoką 

ocenę obu peerelowskich instan-
cji sądowych za – jej zdaniem – 
prawidłowe oraz rzetelne proce-
dowanie i orzekanie. 

Dopiero po latach w prowa-
dzonym przez IPN śledztwie 
wyszło na jaw, że pani profe-
sor dalece pośpieszyła się z oce-
nami gloryfikującymi tzw. kisz-
czakowski model wymiaru spra-
wiedliwości.  Prezentowana 
przez nią z dużą dozą naukowo-
ści – snutej z wyjaśnień oskarżo-
nych i zeznań świadka Waldema-
ra Chrostowskiego – zawężona  
i obarczona powielonymi błę-
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dami sądu w ocenie stanu fak-
tycznego, koncepcja przebie-
gu zbrodni na księdzu Jerzym, 
sprowadzała się do ukwieconych 
prób uzasadniania szerokim rze-
szom czytelników tzw. oficjalnej 
wersji zdarzenia przyjętej w pro-
cesie toruńskim. 

N ajbardziej jaskrawym 
przejawem teoretycz-
nych inklinacji pani 

profesor było nadanie waloru 
nieomylności zeznaniom świad-
ka Chrostowskiego, mającym 
kluczowe znaczenie dla  wiot-
kiego i kruchego spoiwa kom-
ponentów, z których ową wer-
sję oficjalną zbrodni sklecono  
w Biurze Śledczym MSW.  

Oto, jak w książce pt. „Upro-
wadzenie i morderstwo Ks. Je-
rzego Popiełuszki” [Kantor Wy-
dawniczy SWW, Poznań 1990, 
str. 377-378] formułuje ona uwa-
gi na ten temat: Waldemar Chro-
stowski oddał ogromne usłu-

gi wymiarowi sprawiedliwo-
ści. Po pierwsze, to dzięki niemu 
ta zbrodnia została ujawniona. 
W ogóle nie wiadomo, jaki był-
by ciąg dalszy tej sprawy, gdyby 
Chrostowski nie wyskoczył. Po 
drugie, swoimi rzeczowymi, kon-
sekwentnymi i logicznymi zezna-
niami przyczynił się do wyjaśnie-
nia wielu niejasnych okoliczno-
ści. Oba sądy podkreślają wia-
rygodność tego świadka, a Sąd 
Najwyższy wysoko ocenia także 
jego spostrzegawczość i pamięć.

Co więcej, autorka w nie-
skrywanej wylewności nad su-
ponowanymi w tekście walora-
mi świadka Chrostowskiego nie 
poprzestaje na zagadnieniach na-
tury procesowej, lecz chcąc [za-
pewne] w głębszy sposób oddać  
dramatyzm wynikający z jego 
uwikłania w cały kontekst sytu-
acyjny, przywołuje, zainspiro-
wana losem pana Waldemara, te 
oto cytaty z dzieł Wiliama Sha-

kespeare [w  książkowym zapi-
sie: Szekspira]: ...na zgubę twą 
czyhają wrogi. I jakby dla zobra-
zowania spotęgowanego  napię-
cia, któremu najwyraźniej ule-
gła, wrzuca jeszcze:  ...chroń się, 
uchodź. Niebezpieczeństwo wisi 
tuż nad tobą.

Oba  cytaty widnieją jako 
motto do rozdziału przywoły-
wanego dzieła, który tematycz-
nie traktuje o wiekopomnych do-
konaniach kierowcy księdza Po-
piełuszki. Jak w rzeczywistości  
przedstawiały się owe ogromne 
usługi oddane przez Waldema-
ra Chrostowskiego ówczesne-
mu wymiarowi sprawiedliwo-
ści [jak ujmuje to pani profesor] 
będą Państwo mogli sami ocenić  
w oparciu o ustalone w postę-
powaniu karnym ponad wszelką 
wątpliwość fakty i okoliczności. 

Postaram się  jak najrzetel-
niej kontynuować ich dotychcza-
sową prezentację. Zdążyły już 
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zajść za  skórę niektórym oso-
bom, zwłaszcza, kiedy ustalo-
na prawda diametralnie odbiega,  
z jakichś tam powodów, od ich 
sądów czysto życzeniowych do-
tyczących przebiegu zbrodni, 
którymi żarliwie epatują opinię 
publiczną.

O z achowan iach ,  r e -
akcjach i wypowie-
dziach Chrostowskiego  

w okresie poprzedzającym pią-
tek 19.10.1984 r., ale także mają-
cych miejsce w toku tego obfitu-
jącego w dramatyczne wydarze-
nia dnia, pisałem w poprzednich 
odcinkach tego cyklu publikacji. 

Była już w tym kontek-
ście mowa m.in. o zdarzeniu  
z 13.10.1984 r., do którego do-
szło na trasie Gdańsk-Warszawa, 
na odcinku Ostróda-Olsztynek. 
Wtedy to, jak przyjęły peere-
lowskie sądy,  kapitan Piotrow-
ski miał nie trafić kamieniem  
w „VW-Golfa”, którym podróżo-
wali ksiądz Jerzy i Seweryn Ja-
worski,  tylko dzięki manewro-
wi kierującego pojazdem Chro-
stowskiego. Wersję tę, sformuło-
waną w oparciu o zeznania kie-
rowcy księdza, badano w śledz-
twie IPN w 2004 roku. Wysunię-
ta z pominięciem elementarnych 
czynności procesowych na zasa-
dzie tzw. wróżenia z fusów, ni-
gdy doświadczalnie nie zweryfi-
kowana, nie miała nic wspólnego 
z rzeczywistością.

19.10.1984 r., bezpośrednio 
przed udaniem się w drogę do 
Bydgoszczy, Chrostowski poje-
chał z księdzem Jerzym do Ka-
zunia. W jakim celu? Do dzisiaj 
nie wiemy. Po tym jego zeznaniu 
złożonym 23.10.1984 r., przesłu-
chanie natychmiast przerwano. 
Do tej obracającej wniwecz wer-
sję oficjalną wypowiedzi pana 
Waldemara nigdy nie wrócono 
w toku dalszego postępowania. 
Nie sprawdzano jej, pozostawia-

jąc w aktach przysłowiowo sobie 
a muzom.

Pisałem także o trzech wer-
sjach zatrzymania 19.10.1984 
roku  „VW-Golfa” w Górsku, po-
dawanych przez Chrostowskie-
go na krótko po zdarzeniu. Oba 
sądy dowolnie przyjęły tę ofi-
cjalną, nie badając prawdziwości 
dwóch pozostałych [zajechanie 
drogi przez „Fiata 125p” koloru 
zielonkawego oraz zatrzymanie 
przez funkcjonariusza drogówki 
w czapce z białym otokiem, sto-
jącym na poboczu drogi]. Oskar-
żony Waldemar Chmielewski 
wyjaśnił, że na krótko przed za-
trzymaniem w Górsku, nerwowo 
przebierając palcami, ściągnął  
z czapki milicyjnej pokrowiec 
koloru białego i schował go do 
kieszeni. 

W świetle tej wypowiedzi 
oskarżonego, zeznanie Chrostow-
skiego o funkcjonariuszu drogów-
ki, zatrzymującym „VW-Golfa”, 
którego miał on rozpoznać po 
charakterystycznej czapce z bia-
łym pokrowcem, jawi się jako 
nieprawdziwe. Owych sprzecz-
ności organy prowadzące postę-
powanie karne nigdy nie podda-
ły procesowej weryfikacji.

W reszcie, w oparciu 
o zeznania świadków: 
Romana Nowaka, mi-

licyjnego przewodnika psa tro-
piącego oraz  bydgoskich filhar-
moników Pawła K. i Tadeusza Z.,  
a także na podstawie innych usta-
leń sprawy, o których będę dopiero 
pisał, mijają się z prawdą zeznania 
Chrostowskiego dotyczące oko-
liczności związanych z przebie-
giem uprowadzenia księdza, już po 
zatrzymaniu się obu samochodów  
w Górsku. 

Owe rzekome fakty miały po-
noć zaistnieć w bezpośredniej 
bliskości „VW-Golfa”, którym 
podróżował ksiądz i służbowego 
„Fiata 125p”, będącego na sta-

nie departamentu IV MSW, par-
kujących na poboczu drogi Byd-
goszcz-Toruń.  

T y m c z a s e m  s z c z e r e , 
ugruntowane ustalenia-
mi wizji lokalnej zezna-

nia świadka Nowaka dowodzą, 
że po zatrzymaniu się obu samo-
chodów, dalszy ciąg zdarzenia 
przebiegał za skrzyżowaniem na 
drodze prowadzącej do zabudo-
wań Górska, w punkcie oddalo-
nym o dwieście kilkanaście me-
trów od miejsca ich postoju. Fakt 
ten znajduje potwierdzenie w ze-
znaniach świadków Pawła K.  
i Tadeusza Z., którzy przejeżdża-
jąc w tym czasie obok stojących 
na poboczu pojazdów, nie wi-
dzieli przysłowiowej żywej du-
szy tak wewnątrz, jak i wokół 
każdego z nich.

Twórczości specjalistów od 
procesowych zafałszowań ro-
dem z peerelowskiego MSW 
w omawianym wątku sprawy 
kłam zadaje szeroko opisywany 
już przeze mnie dowód rzeczo-
wy w postaci marynarki Wal-
demara Chrostowskiego [od-
cinek 10 niniejszego cyklu – 
„Czas Solidarności” nr 10(55), 
październik 2020, str. 18-23]. 
Przypomnę pokrótce: zgodnie  
z wersją oficjalną, pan Walde-
mar miał podobno mieć owo 
odzienie na sobie 19.10.1984 r. 
nieprzerwanie od momentu wy-
jazdu sprzed kościoła na Wyży-
nach w Bydgoszczy, ok. godz. 
21.20, do czasu, kiedy ok. godz. 
22.00 wbiegł do hotelu robotni-
czego w Przysieku. 

Kilka minut wcześniej wy-
dostał się na zewnątrz z jadące-
go ponoć [jak twierdził jednym 
głosem z oskarżonymi] z pręd-
kością 100 km/godz. samocho-
du sprawców uprowadzenia. 
Zeznał, że w momencie owe-
go „wyskakiwania”, miał zostać 
złapany za tylną połę marynar-
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ki przez jednego z przestępców, 
co miało skutkować wyrwaniem 
z niej sporego fragmentu mate-
riału. 

W ersję tę wyklu-
czył biegły sądo-
wy z zakresu mate-

riałoznawstwa stwierdzając, że 
do powstania ubytku materia-
łu w marynarce doszło w wy-
niku jego wycięcia narzędziem 
ostrym, ostrokończystym, jak 
np.  nóż, żyletka, brzytwa itp. 
Siłą rzeczy Chrostowski mu-
siał zdjąć tę marynarkę z siebie, 
by sprawcy mogli dokonać ce-
lowego jej uszkodzenia. Ponad 
wszelką wątpliwość nastąpiło 
to w trakcie krótkiego postoju  
w Górsku, czego dowodzi ciąg 
następujących po sobie stwier-
dzonych niezbicie faktów. 

Biegli z zakresu medycyny 
sądowej, po dokonaniu oględzin 
ciała Chrostowskiego, na podsta-
wie ich obrazu wykluczyli, aby  
w momencie opuszczania przezeń 
samochodu sprawców uprowa-
dzenia, pojazd ten jechał z pręd-
kością 100 km/godz., jak twier-
dziły jadące w nim osoby. Co naj-
wyżej wyniosła ona 40, maksi-
mum 50 km/godz. Opinia ta nie 
trafiła do przekonania toruńskich 
sędziów, którzy w sposób dowol-
ny przyjęli, iż była to jednak przy-
słowiowa „setka”. Rzeczywi-
sta prędkość wskazana przez bie-
głych medyków sądowych była 
de facto co najmniej o połowę „za 
mała”, by nad tym kluczowym 
elementem oficjalnej wersji zda-
rzenia w ogóle można było na po-
ważnie rozmawiać.  

Upozorowanie powstania 
ubytku  materiału na skutek rze-
komego wyrwania fragmen-
tu tylnej poły marynarki  w mo-
mencie „karkołomnego skoku” 
pana Waldemara, miało w zamy-
śle twórców omawianego fałszy-
wego dowodu, nadać cechę rze-

komej „prawdziwości” całej tej 
wydumanej historii.

Powrót do opisywanych już 
faktów i okoliczności, miał na 
celu utorowanie przejścia do ko-
lejnych, jeszcze nie prezentowa-
nych, by można dostrzec związki 
pomiędzy elementami ciągu zda-
rzeń składających się na złożo-
ny, głęboko zakamuflowany me-
chanizm rozwiązywania przez 
komunistyczne służby specjalne 
„problemu Popiełuszki” w ostat-
niej już fazie tego przestępczego 
procederu. 

Postaram się udzielić odpo-
wiedzi na nasuwające się py-
tania, jak w najwyższym stop-
niu prawdopodobieństwa mogło 
przebiegać rzeczywiste uprowa-
dzenie księdza Jerzego oraz dal-
sze jego losy po bezprawnym po-
zbawieniu wolności, aż do dnia, 
kiedy jego zwłoki wrzucono do 
Wisły na tamie we Włocławku, 
25.10.1984 r. 

Tematyka to nad wyraz ob-
szerna, wielowątkowa, często 
wykraczająca poza tak nakreślo-
ne ramy czasowe, ukierunkowa-
na na to, by najmniejszy szcze-
gół krzyżowej drogi i męczeń-
skiej śmierci błogosławionego 
kapłana został do końca wyja-
śniony na miarę jeszcze dostęp-
nych ludzkich możliwości. 

C ykl odcinkowy uka-
zywania tutaj tej spra-
wy wymaga, by każda 

część stanowiła pewną zamknię-
tą całość, co może niekiedy na-
stręczać pewnych trudności zwa-
żywszy na konieczne limity ob-
jętości tekstu. Przedstawienie 
kolejnego zagadnienia odkła-
dam zatem do kolejnego spotka-
nia z Państwem na łamach „Cza-
su Solidarności”, dzięki gościn-
ności wyrozumiałego dla mnie 
od każdej strony, zespołu redak-
cyjnego.  

Andrzej Witkowski

Im bardziej społe-
czeństwo jest po-

dzielone, tym łatwiej 
jest nim rządzić, ła-

twiej poniewierać 
(...). Łatwo jest dzie-

lić społeczeństwo, 
gdy w życiu obywa-

teli nie ma właści-
wych proporcji mię-

dzy materią a tym, co 
duchowe.

błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko
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Obiecałem sobie, że tym ra-
zem nie będę straszył, ostrze-
gał, narzekał, analizował błę-
dów, punktował bezczelności 
czy oczywistej głupoty. Na po-
czątku roku ma być pozytyw-
nie. Tak się utarło, że zmiana 
daty to okazja, by napisać o na-
dziejach, oczekiwaniach, za-
mierzeniach, a nawet postano-
wieniach. Uprzedzając ewentu-
alne pytania, nie, nie mam żad-
nych specjalnych noworocz-
nych postanowień. Jeśli chcę 
coś w swoim życiu zmienić, to 
nie ze względu na nowy rok, ale 
dlatego, że czuję taką potrzebę 

i nie szukam ku temu specjal-
nej okazji. 

Nie zawsze zdarza się  też 
tak, że nasze oczekiwania zwią-
zane są ze zmianami, nierzadko 
chcemy, by pozostało tak, jak 
jest. Na ogół nie życzymy sobie 
żadnych nadzwyczajności, ot, 
po prostu: zdrowia, szczęścia, 
pomyślności.

Zapewne z tego powodu wi-
ceprzewodniczący mojej orga-
nizacji, składając życzenia no-
woroczne, ma zwyczaj – na 
poły poważnie, na poły żartobli-
wie – mówić: wszystkiego nor-
malnego! Czego sobie i Drogim 

Czytelnikom Czasu Solidarno-
ści również życzę. Tylko, co to 
właściwie znaczy? Normalnego, 
czyli jakiego? Najpewniej, nie 
da się na to pytanie jednoznacz-
nie odpowiedzieć, szczególnie  
w obecnym czasie. Z tego wła-
śnie powodu uważam, że tak wy-
rażone pragnienie jest jak najbar-
dziej na miejscu.

Okazuje się, że lista „nor-
malności”, jakie sprawiają, że 
nasze życie można uznać za 
udane i które nie powinny ulec 
zmianie, często nie jest wcale 
taka krótka. Wielu z nas wciąż 
żyje w udanych małżeństwach 

wszystkiego 
normalnego

fot.pxhere.com
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i szczęśliwych rodzinach. Tak, 
tak wiem, nikt nie potrafi tak 
wkurzyć jak mąż czy żona, syn 
czy córka, ale dzieje się tak 
właśnie dlatego, że wobec naj-
bliższej osoby nasze oczekiwa-
nia są bardzo wysokie, niekiedy 
zbyt wysokie, choć to już temat 
na zupełnie inne rozważania. Ja 
na przykład nie wyobrażam so-
bie życia bez swojej żony, uwa-
żam, że nic lepszego niż spo-
tkanie z Nią mnie nie spotkało. 
Pękam również z dumy, kiedy 
pomyślę o osiągnięciach cór-
ki.  Dodatkowo nie przypusz-
czam, żebym był jakimś szcze-
gólnym, wyjątkowym przypad-
kiem pod tym względem. I tak 
powinno być, bo to jest normal-
ne!

Powszechnie wiadomo też, 
że człowiek jest istotą społecz-
ną, potrzebujemy innych nie 
mniej niż powietrza. W Pol-
sce wciąż jeszcze rodzina to 
nie tylko mąż, żona, dzieci, ale 
także siostry, bracia, kuzyni, 
dziadkowie, ciotki, wujkowie...  
Spotykamy się z okazji świąt, 
imienin, urodzin, rocznic i bez 
okazji, tak po prostu. Przycho-
dzimy lub dzwonimy do siebie, 
kiedy potrzebujemy pomocy 
albo rady. 

Nierzadko możemy tak-
że liczyć na sąsiadów 
i przyjaciół, bo nasze 

więzi z nimi są bardzo silne. Pod 
koniec zeszłej zimy miałem spo-
ro pracy w lesie, zazwyczaj za-
trudniałem do pomocy Ukraiń-
ców, ale wybuchła wojna, więc 
pojechali bronić swojej ojczy-
zny. Zostały nieliczne kobiety,  
a u nas kobiet do pracy w lesie 
się nie bierze – za ciężko! I zna-
lazłbym się w trudnej, jeśli nie 
beznadziejnej, sytuacji, gdyby 

nie przyjaciele i rodzina. Przyszli 
i pomogli, była też okazja poroz-
mawiać, pośmiać się, a po pracy, 
jak to u nas w zwyczaju, nieco 
poświętować. I tak powinno być, 
bo to jest normalne!

Mieszkam od trzydzie-
stu trzech lat w tym 
samym miejscu, wie-

le się zmieniło, świat idzie na-
przód. Na początku nie mieliśmy 
bieżącej wody, telefonu, przy-
zwoitej drogi, stopniowo cywi-
lizacja dociera także do nas, ży-
jemy wygodniej. Jedno się nie 
zmieniło – było i jest bezpiecz-
nie. Domu właściwie nie trzeba 
zamykać, gdy zapomnę zakręcić 
kran w ogródku, sąsiad przyjdzie 
i zakręci, gdy zapomnę wystawić 
śmieci, zrobi to za mnie. Nigdy 
nie mieliśmy poważnych kłopo-
tów z sąsiadami. Nie powiem, 
żeby wszyscy do końca byli nor-
malni, ale to jednak, tak zwy-
czajnie, dobrzy ludzie, życzliwi  
i spokojni. I tak powinno być, bo 
to jest normalne!

Z racji pełnionej funk-
cji związkowej współpracu-
ję z wieloma samorządowcami 
i dyrektorami. Nie będę czaro-
wał, bywa różnie, ale także do-
brze lub bardzo dobrze. Mam 
na swoim terenie gminę, w któ-
rej urzędnicy pracują wzoro-
wo, wszystko w terminie, bez 
wielokrotnego upominania się  
o przestrzeganie prawa, nie-
przyjemnych telefonów, ner-
wów. W atmosferze życzliwo-
ści i zrozumienia, bo przecież 
wszyscy pracujemy na rzecz 
dobra wspólnego. 

Zdarzają się również kom-
petentni dyrektorzy, naczelni-
cy wydziałów, z którymi spo-
tykam się z dużą przyjemno-
ścią, bo wiem, że mogę liczyć 

na ich zrozumienie i potrze-
bę rozwiązywania problemów. 
I tak powinno być, bo to jest 
normalne!

W mojej parafii są dwa ko-
ścioły, oba zabytkowe, oba 
czyste, zadbane i ogrzane. Pa-
miętam, jak swego czasu przy-
szedł nowy ksiądz rektor i nie-
śmiało wspomniał, że  jego po-
przednik zostawił dług za pra-
ce renowacyjne. Tydzień póź-
niej nie mógł uwierzyć, że pie-
niądze – i to niemałe – się zna-
lazły. Szybko zrozumiał, że 
uważamy kościół za swój i je-
śli tylko możemy, będziemy  
o niego dbać. 

Zdecydowana większość 
z nas nie głoduje, ma cie-
pło w domach, które nie 

są bombardowane, nikt do niko-
go nie strzela. Możemy spędzać 
urlopy w ciekawych miejscach, 
poznawać nowe miejsca i ludzi, 
uczyć się i rozwijać. Powołuje-
my stowarzyszenia, fundacje, 
prężnie działają koła gospodyń 
wiejskich, kluby seniora. Każdy 
może znaleźć miejsce dla siebie. 
I tak powinno być, bo to jest nor-
malne!

Zdaję sobie sprawę, że nie je-
stem w stanie zapisać kompletnej 
listy „normalności”. Jak sądzę, 
każdy mógłby dodać tutaj coś od 
siebie. Na koniec pozostaje jedy-
nie życzyć wszystkim, aby to, co 
zwyczajne i wciąż jeszcze oczy-
wiste było obecne w naszym ży-
ciu jeszcze długo, a być może za-
wsze.

WAldemAr
JAkuboWSkI
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ośrodek Badań
sPołecZnYch

Równolegle z Wszechnicą, 
na grudzień 1980 r. datują się 
początki Ośrodka Badań Spo-
łecznych Regionu Środkowo-
Wschodniego. Inicjatywa utwo-
rzenia ośrodka zajmującego się 
problematyką społeczno-zawo-
dową wyszła ze środowiska mło-
dych pracowników naukowych 
UMC, zaangażowanych w NSZZ 
„Solidarność” lektorów i eks-
pertów związkowych. Chodziło  
o powołanie stałego organu gro-
madzącego dane i przygotowują-
cego analizy niezbędne do prowa-
dzenia różnych negocjacji z wła-
dzami. Wskazywano także na po-
trzebę podjęcia stałych badań so-
cjologicznych, ekonomicznych  
i prawnych, wiarygodnych i wol-
nych od skażenia oficjalną ide-
ologią. Badań wymagał zresztą 
związek stanowiący sam w sobie 
nowe zjawisko i nową jakość.

Projekt powołania i funkcjo-
nowania OBS przedłożono Mię-
dzyzakładowemu Komitetowi 
Założycielskiemu Regionu Środ-
kowo-Wschodniego na początku 
1981 r. Jednocześnie rozpoczę-
to pierwsze badania powołując 
do życia Zespół Badania Opinii 
Publicznej. Legalizacja działań 
OBS nastąpiła  20 lutego 1981 r., 
wraz z podjęciem odpowiedniej 
uchwały przez regionalny MKZ. 
Decyzję o istnieniu OBS pod-
trzymano osobną uchwałą pod-
jętą 17 maja 1981 r. na I Wal-
nym Zebraniu Delegatów Re-
gionu Środkowo-Wschodniego  
w Świdniku. 

Bieżącą pracą Ośrodka kiero-
wał Sekretariat OB, składający 
się z 3 podstawowych działów: 
pozyskiwania tematów i pro-
gramowania badań, organizacji 
i doskonalenia kadry badawczej 
oraz zabezpieczenia organizacyj-
no-technicznego badań. Na czele 
Sekretariatu OBS stał sekretarz 
naukowy. Przy OBS funkcjono-
wały dwa stałe zespoły badaw-
cze: wspomniany już Zespół Ba-
dania Opinii Publicznej oraz Ze-
spół Analiz Ekonomicznych.

Organem doradczym, spra-
wującym nadzór merytorycz-
ny nad stroną naukową badań 
prowadzonych przez OBS była 
Rada Programowa, której rolą 
było także inspirowanie tematów 
badawczych, zatwierdzanie ich 
harmonogramu i kosztów oraz 
powoływanie koordynatora da-
nego tematu. 

Radę Programową tworzyło 
16 samodzielnych pracowników 
naukowych z lubelskich uczelni 
oraz 5 przedstawicieli Zarządu 
Regionu. Przewodniczącym rady 
był socjolog prof. dr hab. Jan Tu-
rowski, ówczesny dziekan Wy-
działu Nauk Społecznych KUL. 
Ponadto, ze środowiska nauko-
wego, w skład Rady wchodzili: 
ks. dr hab. Zdzisław Cholewiń-
ski (psycholog eksperymentalny, 
KUL), prof. dr hab. Jerzy Jako-
wicki (kierownik II Kliniki Gine-
kologiczno-Operacyjnej Akade-
mii Medycznej), doc. dr hab. Ry-
szard Jakubowski (zastępca dy-
rektora Instytutu Medycyny Pra-

5 lutego 1983 r. powoła-
no Generalną Dyrekcję Bu-
dowy Metra Warszawskie-
go. Sama budowa ruszyła 
niemal jednocześnie z wy-
daniem uchwały, która prze-
widywała oddanie do użyt-
ku pierwszego etapu linii 
do końca 1959 roku. Cza-
su było niewiele, ponieważ 
trasa o długości ok. 7,5 km 
miała przebiegać od placu 
Wilsona (wówczas Komu-
ny Paryskiej) poprzez Mu-
ranów do pl. Unii Lubelskiej. 
Okazało się jednak, że po-
mimo „braterskiej przyjaźni” 
nie można mieć jednocze-
śnie wieżowca i metra. 

Polski przemysł, zorien-
towany z polecenia Stalina 
na produkcję ciężką, nie był 
w stanie udźwignąć tak wiel-
kich, prowadzonych równo-
cześnie, inwestycji. Decyzję 
o przerwaniu budowy war-
szawskiego metra podjął 
Mołotow, podobny los spo-
tkał zresztą metro głębokie 
w Budapeszcie. Być może 
to stąd wzięła się później-
sza legenda miejska, ja-
koby Stalin miał zaofero-
wać Bierutowi „prezent” dla 
Warszawy w formie jed-
nej z trzech zaproponowa-
nych inwestycji – Pałacu 
Kultury, osiedla mieszkanio-
wego bądź właśnie metra.  
Jak wiadomo, Pałac Kultu-
ry i Nauki uroczyście odda-
no do użytku 22 lipca 1955 
roku. 

Na wznowienie budowy 
metra trzeba było pocze-
kać jeszcze blisko trzydzie-
ści lat.

histmag.org
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cy i Higieny Wsi), prof. dr hab. 
Adam Kersten (historyk, kierow-
nik Zakładu Historii Średniowie-
cza UMCS), ks. doc. dr hab. Wła-
dysław Prężyna (psycholog spo-
łeczny, Zakład Psychologii Spo-
łecznej KUL), doc. dr hab. Alicja 
Pomorska (kierownik Zakładu 
Finansów Rachunkowości Wy-
działu Ekonomii UMCS), prof. 
dr hab. Tadeusz Przeciechowski 
(kierownik Zakładu Planowania 
i Polityki Społecznej UMCS), 
prof. dr hab. Edmund Prost (rek-
tor Akademii Rolniczej), prof. dr 
hab. Zofia Sękowska (dziekan 
Wydziały Pedagogiki I Psycho-
logii UMCS), ks. prof. dr hab. 
Tadeusz Styczeń (kierownik Za-
kładu Etyki KUL), prof. dr hab. 
Tadeusz Wilgat (hydrograf, kie-
rownik Zakładu Hydrografii 
UMCS), doc. dr hab. Iwo Woj-
ciechowski (Instytut Przyrod-
niczych Podstaw Produkcji Ro-
ślinnej) oraz prof. dr hab. Hen-
ryk Reniger (dziekan Wydziału 
Prawa i Administracji UMCS).

Sformułowano 4 zasadnicze 
grupy tematyczne badań. Jako 
pierwszą wymienić można pro-
blematykę pracy – badania nad 
ogólnokrajowym podziałem pra-
cy pomiędzy poszczególne war-
stwy społeczne, grupy zawodo-
we i okręgi terytorialne, badania 
nad różnymi formami uspołecz-
nienia pracy pod kątem ich efek-
tywności, socjomaterialne uwa-
runkowania pracy, struktury mo-
tywacyjne do pracy, etyka pracy 
oraz społeczne uwarunkowania 
zjawisk patologii pracy. 

Drugą grupą tematyczną były 
społeczno-ekonomiczne warunki 
życia ludności w regionie.  Tu ba-
dania miały objąć koszty i wskaź-
niki utrzymania ludności w re-
gionie w rozbiciu na poszczegól-
ne warstwy społeczne, grupy za-
wodowe, typy rodzin i pokolenia, 
społeczne uwarunkowania róż-

nic występujących w charakte-
rystycznych dla poszczególnych 
środowisk modelach konsump-
cji, politykę płacową oraz zasoby 
żywnościowe regionu i efektyw-
ność ich wykorzystania. 

Trzecią grupą zainteresowań 
była teoria i praktyka funkcjono-
wania związków zawodowych. 
Badano opinię związkowców we 
wszystkich istotnych kwestiach, 
demokracji wewnątrzzwiązko-
wej, miejsca NSZZ „Solidar-
ność” w systemie demokracji so-
cjalistycznej, przemian w świa-
domości społecznej w związ-
ku z powstaniem „Solidarności” 
oraz opracowanie przewodnika 
związkowca „Solidarności”. 

Wreszcie, w ramach czwartej 
grupy tematycznej, zaplanowa-
no sporządzenie raportów: o sta-
nie gospodarki regionu, o ochro-
nie zdrowia w regionie, o stanie 
przemysłowej służbie zdrowi,  
o zagrożeniu środowiska natu-
ralnego w regionie, o stanie upo-
wszechnienia kultury w regionie 
oraz raport o oświacie. 

Oprócz tego OBS zajął się spo-
rządzeniem dokumentacji histo-
rycznej strajków lipcowych w re-
gionie, czego efektem był m.in. 
pierwszy numer pisma związko-
wego „Miesiące”  poświęcony te-
matyce Lubelskiego Lipca.

W drugiej połowie 1981 r.,  
w ramach OBS, badania prowa-
dziło 5 zespołów badawczych: 
Zespół Badania Opinii Publicz-
nej, Zespół Badania Obszarów 
Nędzy w Regionie, Zespół Analiz 
Ekonomicznych (badanie kosz-
tów utrzymania i minimum so-
cjalnego), Zespół Patologii Spo-
łecznej (przygotowanie rapor-
tu o alkoholizmie) i Zespół Ana-
liz Bieżących (wypracowywanie 
strategii związku wobec bieżą-
cych wydarzeń politycznych). 

Marcin Dąbrowski
fragm. „Stąd ruszyła lawina”

Uroczyste otwarcie Mu-
zeum Lubelskiego w nowej 
siedzibie na ul. Namiestni-
kowskiej 4 (obecnie Naruto-
wicza 4) nastąpiło 18 lutego 
1923 roku. 

Na parterze znajdowa-
ło się lapidarium, zabyt-
ki archeologiczne, pamiąt-
ki związane z historią Lu-
belszczyzny, numizmaty, 
broń, świeczniki, lichtarze, 
kolekcja XIX-wiecznych fa-
jek, zabytki z terenu Lubli-
na, pamiątki powstań 1831 
i 1863 roku, wojny świa-
towej oraz obrazy batali-
styczne. 

Na pierwszym piętrze 
umieszczono galerię daw-
nego malarstwa polskiego  
i obcego, zbiór sztychów 
angielskich, meble, porcela-
nę, medale oraz malarstwo 
współczesne.

Pomysłodawcą utwo-
rzenia instytucji muzealnej  
w Lublinie był wybitny et-
nograf i językoznawca Hie-
ronim Łopaciński (1860–
1906). Z jego inicjatywy  
w 1901 roku w Lublinie zo-
stały zorganizowane wysta-
wy, które stanowiły zaczą-
tek przyszłego muzeum. 

Pierwsza z nich, ekspo-
nowana w gmachu podomi-
nikańskim, była poświęcona 
przedmiotom sztuki i staro-
żytnościom. 

Druga wystawa, rolni-
czo-przemysłowa, miała 
specjalnie wydzielony dział 
ludoznawczy, gdzie prezen-
towano między innymi mo-
dele chat, stroje ludowe, rę-
kodzieło. 

zamek-lublin.pl
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Nie budzi najmniejszych wątpliwości 
stwierdzenie, że życie i zdrowie są najważ-
niejszymi wartościami, które podlegają ochro-
nie prawnej. Przejawia się to w wielu różno-
rodnych mechanizmach, a jednym z najistot-
niejszych jest ten wskazany w art. 66 ust. 1 
konstytucji, w myśl którego każdy ma prawo 
do bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Warto zauważyć, że ustawa zasadnicza 
nie wiąże tego prawa z pracownikami, a gwa-
rantuje je każdemu (bez względu na podstawę 
prawną świadczenia pracy).

To oczywiste, że konieczne jest doprecy-
zowanie tak ogólnego zwro tu, jakim posłu-
guje się konstytucja, a pierwszoplanową rolę  
w tym wzglę dzie odgrywa Kodeks pracy. 
Zgodnie z art. 15 kp Pracodawca jest obowią-
zany zapewnić pracownikom bez pieczne i hi-
gieniczne warunki pracy. Bardziej szczegóło-
wo kwestie BHP regulują przepisy działu dzie-
siątego kp (art. 207-23715), a także liczne roz-
porządzenia. Warto przy tym podkreślić, że na 
gruncie art. 304 § 1 kp obowiązki wynikające  
z art. 207 § 2 kp (np. organizowa nie pracy  
w sposób zapewniający bezpieczne i higienicz-
ne warunki pracy) pracodawca musi zapewnić 
osobom fizycznym wykonującym pracę na in-
nej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie 
pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pra-

codawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pra-
cy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na 
własny rachunek działalność gospodarczą (co jest wła śnie 
realizacją konstytucyjnej reguły wskazanej powyżej).

Kwestia BHP jest oczywiście bardzo szeroka i wie-
lopłaszczyznowa, dotyczy różnorodnych aspektów zdro-
wia i życia osoby zatrudnio nej. Jednym z czynników, na 
które zwrócił uwagę prawodawca, jest fakt, że dla organi-
zmu ludzkiego istotne znaczenie mają warunki tempera-
turowe, w których się znajduje. Co oczy wiste, negatyw-
ny wpływ może przy tym mieć zarówno temperatura zbyt 
niska, jak i zbyt wysoka. Powyższe uwzględniają prze-
pisy Rozporządze nia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 15 tego aktu ogól-
nie wskazano, że pomieszczenia pracy i ich wyposaże-
nie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higie-
niczne warunki pracy. W szcze gólności należy zapewnić 
oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią tempera-
turę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wil-
gocią, niekorzystnymi warunkami ciepl nymi i nasłonecz-
nieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwy mi 
dla zdrowia i uciążliwościami.

Bardziej konkretne postanowie nia odnośnie do wy-
mogów co do tem peratury zawiera § 30 tego aktu. Prze-
widuje on, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić 
temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pra-
cy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do 
jej wykonania) nie niższą niż 14 °C, chyba że względy 
technologiczne na to nie pozwalają. Przykładem może 
być praca w chłodni. Warto zauważyć, że w wyroku  
z dnia 20 września 2001 r., SA/Bk 75/01 NSA podkre-
ślił, iż „Odstąpienie przez pracodawcę od wykonania 
obowiązku zapewnienia pracownikom odpowiedniej 
temperatury w pomieszczeniach pracy może być uspra-
wiedliwione względami technologicznymi, a nie jego 
sytuacją ekonomicz ną.”. Z kolei w pomieszczeniach 
pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna,  
i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może 
być niższa niż 18 °C. 

Dr Jakub Szmit, 
starszy specjalista w Zespole 

Prawnym KK NSZZ Solidarność
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Tuż przed Świętami Boże-
go Narodzenia Parlament Euro-
pejski i Rada Unii Europejskiej 
osiągnęły wstępne porozumienie 
w sprawie rozszerzenia systemu 
opłat za emisje dwutlenku wę-
gla EU ETS oraz CBAM, czyli 
tzw. granicznego podatku węglo-
wego, który ma być nakładany 
na towary importowane do Unii 
Europejskiej. To dwa kluczo-

we elementy Fit For 55, pakietu 
rozwiązań legislacyjnych, któ-
re stanowią kolejne drastyczne 
zaostrzenie unijnej polityki kli-
matyczno-energetycznej. Rada 
i Parlament Europejski uzgod-
niły, że ogólny poziom reduk-
cji emisji do 2030 roku w sekto-
rach objętych ETS (energetyka  
i przemysł) zostanie zwiększony 
do 62 proc. W tym celu w latach 

2024 i 2026 ma zostać „ściągnię-
te” z rynku odpowiednio 90 mln 
i 27 mln uprawnień do emisji 
CO2. Równolegle liczba upraw-
nień ma być redukowana rocznie 
o 4,3 proc. w latach 2024-2027 
i 4,4 proc. w latach 2028-2030. 
Zmniejszenie liczby uprawnień 
emisyjnych w praktyce oznacza 
dalszy wzrost ich ceny, która już 
dzisiaj dobija energetykę kon-
wencjonalną i przemysł.

Kolejne uzgodnienie dotyczy 
nałożenia opłat za emisje CO2 na 
sektory budownictwa, transpor-

realia się nie liczą, 
koszty nie grają roli

fot. pixabay

ani wojna na ukrainie, ani kryzys energetyczny nie za-
trzymały Fit For 55. kolejne elementy pakietu, który 
spowoduje zapaść europejskiego przemysłu i zubożenie 
społeczeństwa są przyjmowane przez unijne instytucje.

Drogie paliwo i ogrzewanie
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tu i żeglugi morskiej. Już nieba-
wem klimatyczny parapodatek 
będziemy płacić zarówno tanku-
jąc samochód na stacji benzyno-
wej, jak i przy zakupie węgla lub 
gazu, jeśli tymi paliwami ogrze-
wamy nasze domy. 

Z kolei nałożenie opłat emi-
syjnych na żeglugę morską spo-
woduje wzrost cen wszystkich 
towarów, które są sprowadzane 
do Europy, począwszy od smart-
fonów czy telewizorów, a na ka-
wie i bananach kończywszy. 
Drogą morską przewożonych 
jest ponad 80 proc. towarów  
w ramach światowego handlu.

Jak wynika z raportu Polskie-
go Instytutu Ekonomicznego, 
koszt rozszerzenia systemu ETS 
na transport, budownictwo i że-
glugę może wynieść w skali ca-
łej Unii Europejskiej nawet 1,1 
bln euro. 

Przeciętne gospodarstwo 
domowe w UE zapłaci rocz-
nie ponad 370 euro więcej za 
transport i niemal 430 euro 
więcej za ogrzewanie miesz-
kania. W Polsce koszty energii 
dla 20 proc. najuboższych go-
spodarstw domowych wzrosną 
o 108 proc.

PE i Rada wypracowały 
również kompromis w spra-
wie granicznego cła węglowe-
go CBAM (z ang. Carbon Bo-
arder Adjustment Mechanism). 
Mechanizm ma zostać urucho-
miony już w październiku tego 
roku, jednak w pełnym zakresie 
zacznie obowiązywać od 2026 
roku. Zostaną nim objęte m.in. 
sektory produkcji żelaza i stali, 
cementu, aluminium, nawozów, 
produkcji energii elektrycznej, 

wodoru i innych produktów po-
chodnych. 

W założeniu CBAM ma chro-
nić europejski przemysł, któ-
ry jako jedyny na świecie po-
nosi tak gigantyczne koszty po-
lityki klimatycznej. W ramach 
mechanizmu import określo-
nych towarów do UE miałby zo-
stać obciążony dodatkową opła-
tą, która wyrównywałaby kosz-
ty ponoszone przez przedsiębior-
stwa unijne wynikające z polity-
ki klimatycznej. W praktyce jed-
nak graniczny podatek węglowy 
może przynieść więcej szkód niż 
pożytku i przyspieszyć ucieczkę 
przemysłu i miejsc pracy z kra-
jów UE.

Po pierwsze, wprowadza-
niu CBAM ma towarzyszyć 
stopniowe wycofywanie bez-
płatnych uprawnień emisyj-
nych, które do tej pory otrzy-
mywał europejski przemysł. 
Po drugie, wysokość opła-
ty granicznej będzie ustalana 
na podstawie deklaracji pro-
ducentów chcących sprzeda-
wać swoje produkty na tere-
nie Unii Europejskiej. Inny-
mi słowy unijne instytucje nie 
będą miały możliwości spraw-
dzenia, ile CO2 towarzyszy np. 
produkcji stali w hucie zloka-
lizowanej dajmy na to w Bra-
zylii czy Wietnamie. W związ-
ku z tym producent tejże sta-
li będzie sam deklarował po-
ziom emisji, a na podstawie tej 
niemożliwej do zweryfikowa-
nia deklaracji będzie oblicza-
na wysokość opłaty w ramach 
CBAM. 

Fakt, że Bruksela liczy na 
uczciwość importerów w tym 

zakresie, najdelikatniej można 
określić mianem skrajnej naiw-
ności.

Po trzecie wreszcie, cała kon-
cepcja CBAM oparta jest na 
przekonaniu, że dzięki temu me-
chanizmowi przemysł spoza UE, 
aby nie utracić europejskiego 
rynku zbytu, zacznie inwesto-
wać w nowe technologie pozwa-
lające obniżyć emisyjność pro-
dukcji. A co, jeśli stanie się prze-
ciwnie i państwa takie, jak Chiny 
czy Indie odpowiedzą na unijny 
podatek węglowy retorsjami cel-
nymi? Wydaje się, że tego bar-
dzo prawdopodobnego zagroże-
nia, unijne instytucje w ogóle nie 
biorą pod uwagę.

Myślenie życzeniowe to je-
den z głównych grzechów ca-
łej unijnej polityki klimatycznej. 
Bruksela przewiduje wyłącznie 
jedną wersję wydarzeń: społe-
czeństwa krajów członkowskich 
będą musiały zacisnąć pasa. 
Zrezygnować z podróżowania  
i z własnego samochodu, jeść 
mięso tylko od święta, pogo-
dzić się z likwidacją przemysłu 
i miejsc pracy, zaakceptować po-
stępującą pauperyzację, drogą 
energię i wysokie ceny w skle-
pach. 

Te poświęcenia sprawią jed-
nak, że inni wezmą z nas przy-
kład i Europa stanie się liderem 
w budowie wspaniałego, neutral-
nego klimatycznie świata. Pyta-
nie tylko czy jakikolwiek kraj 
spoza UE będzie chciał odegrać 
rolę, którą przewidziano dla nie-
go w scenariuszu napisanym  
w Brukseli.

Łukasz Karczmarzyk
solidarnosckatowice.pl

Skrajna naiwność

Jak zadziała CBAM

To musi się udać?
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wOjewOdA 
LubeLSki –
BolesłaW 
jerzy 
śWidZiński

Bolesław Jerzy Świdziński był wojewodą lubel-
skim od 1 października 1930 r. do 8 lutego 1933 r. 
Urodził się 7 grudnia 1885 r. w Opatowie. Uczęsz-
czał do rządowego Gimnazjum Klasycznego w Rado-
miu. W 1905 r. wziął aktywny udział w strajku szkol-
nym, po którym został z tegoż gimnazjum wydalony. 
Ostatecznie szkołę średnią ukończył w Krakowie. Ak-
tywnie działał w ruchu niepodległościowym, odby-
wając w 1906 r. kurs w szkole bojowej Polskiej Par-
tii Socjalistycznej. W 1908 r. uzyskał maturę i roz-
począł studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu  
w Genewie. W stycznia 1912 r. został członkiem 
Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego – 
Oddział w Genewie. 

Gdy wybuchła I wojna światowa B. J. Świdziński 
przerwał studia, przybył do Krakowa i wstąpił do Le-
gionów Polskich. Rozpoczął służbę w II Brygadzie 
Legionów Polskich w pułku ułanów. W czerwcu 1915 
roku brał udział w słynnej szarży kawalerii legiono-
wej pod Rokitną, gdzie został ranny w nogę. Pod ko-
niec wojny, 28 października 1918 r. rozpoczął służ-
bę w odradzającym się Wojsku Polskim w randze po-
rucznika. Brał udział w walkach na froncie, wykazu-

jąc się znacznymi zdolnościami dowódczymi, or-
ganizacyjnymi i odwagą. W lutym 1920 r. prze-
szedł do pracy w Sztabie Generalnym (Oddział 
V, kierownik referatu). Następnie został skie-
rowany do elitarnej Wyższej Szkoły Wojennej,  
w której pobierał nauki od 2 listopada 1924 r. do 
15 października 1925 r. W ocenie końcowej kie-
rownictwo WSzWoj. pisało o nim: „Inteligentny 
i bardzo pracowity. Waha się nieco w rozumowa-
niu i jest powolny w decyzji. Charakter poważny 
i skromny. Podpisano: płk Faury, gen. Serda-Te-
odorski”. 

Jako oficer dyplomowany otrzymał przydział 
do Sztabu Generalnego, a następnie na dowódcę 
2. pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 12 mar-
ca 1929 r. awansował na szefa sztabu Dowódz-
twa Okręgu Korpusu V (Kraków) i na stanowi-
sku tym służył do 30 września 1930 r. 

Następnie, w stopniu pułkownika dyplomo-
wanego, prosto z wojska został skierowany do 
administracji  i 1 października 1930 r. miano-
wany wojewodą lubelskim. Jest to niewątpliwy 
awans, gdyż stanowisko wojewody odpowiada-
ło w hierarchii wojskowej stopniowi generalskie-
mu. Skąd ten awans? Otóż rządzący Polską od 
zamachu majowego 1926 r. obóz piłsudczykow-
ski, a zwłaszcza jego grupa kierownicza, tj. mar-
szałek Józef Piłsudski i „pułkownicy”, potrzebo-
wali w administracji publicznej ludzi zdolnych, 
a zarazem pewnych ideowo i politycznie. Ludzi 

fot. wikiwand.com
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z szeroko rozumianej lewicy nie-
podległościowej, którzy w mło-
dości często należeli do Polskiej 
Partii Socjalistycznej, zwłasz-
cza do jej Organizacji Bojowej 
kierowanej bezpośrednio przez  
J. Piłsudskiego, a podczas I woj-
ny światowej służyli w Legio-
nach Polskich. 

O zamiarze ustanowienia 
Bolesława Świdzińskie-
go szefem Urzędu Wo-

jewódzkiego w Lublinie poin-
formowano po raz pierwszy 25 
września 1930 r. Opozycyjny na-
rodowodemokratyczny „Głos Lu-
belski”, po podaniu krótkiego ży-
ciorysu przyszłego wojewody,  
w komentarzu pisał, że ówczesne 
kierownictwo sanacji postanowi-
ło zamienić „profesorską rózgę” 
na „pułkownikowską szablę”. 
„Na ile ta zmiana dokona prze-
obrażeń w województwie i czy 
będzie dużo dodatniejsza dla go-
spodarki i administracyjnych in-
teresów województwa, nie chce-
my dzisiaj już przesądzać, ocze-
kując wyników prac i działalno-
ści nowego nominata”. Wyra-
żano jednak zdziwienie, że „za-
gadnienia gospodarcze i admini-
stracyjne jak wiadomo dość trud-
ne w województwie, postanowio-
no przeciąć aż szablą i to aż spod 
sławnej Rokitny, bowiem zdawa-
ło się, że raczej fachowa wiedza 
nabyta i zdolności w obu kierun-
kach dokonają rzetelnej i poży-
tecznej pracy, a nie cudów kawa-
leryjskich, których nikt spodzie-
wać się nie miał zamiaru”. 

Natomiast prasa prorządowa 
tj. „Ekspress Lubelski i Wołyń-
ski” oraz „Ziemia Lubelska” za-
prezentowały tylko krótkie spra-
wozdania z przyjazdu B. Świ-
dzińskiego do Lublina, bez szer-
szych komentarzy. Ten ostatni 
dziennik donosił, że 1 październi-
ka 1930 r. na dworcu kolejowym 
o godz. 13.00 odbyło się powita-

nie nowego wojewody lubelskie-
go. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele władz administracyjnych 
i samorządowych. Przybywają-
cego wojewodę przywitał krótko 
wicewojewoda W. Wołoskowicz, 
a następnie przedstawił zgroma-
dzonych reprezentantów władz. 
Wojewoda Świdziński wygłosił 
zwięzłe przemówienie, a następ-
nie udał się na krótki odpoczy-
nek do hotelu „Victoria”. Następ-
nie skierował się do Urzędu Wo-
jewódzkiego, „gdzie odbył dłuż-
szą konferencję z ustępującym ze 
stanowiska lubelskiego wojewo-
dy p. Remiszewskim. Konferen-
cja ta dotyczyła szczegółów przy-
jęcia czynności”. 

Wojewoda Bolesław J. Świ-
dziński rozpoczął swoje urzędo-
wanie w bardzo złożonej sytu-
acji politycznej tak w kraju, jak 
i na Lubelszczyźnie. Jego głów-
nym celem było możliwie szyb-
kie ustabilizowanie i ujednolice-
nie działań administracji ogólnej, 
według zaleceń rządzącej w imie-
niu marszałka Józefa Piłsudskie-
go, „grupy pułkowników” z płk. 
Walerym Sławkiem, płk. Alek-
sandrem Prystorem i płk. Broni-
sławem Pierackim na czele. 

W rezultacie nowy wojewo-
da lubelski B. J. Świdziński swo-
je rządy rozpoczął od poważnej 
wymiany kadr w Urzędzie Woje-
wódzkim Lubelskim oraz w sta-
rostwach, obsadzając je działa-
czami obozu sanacyjnego, woj-
skowymi  redukowanymi z ar-
mii w czasie wielkiego kryzysu 
gospodarczego (1929-1933) oraz 
osobami mającymi przeszłość le-
gionową i peowiacką. 

Z decydowanie wykony-
wał wszystkie polecenia 
władz zwierzchnich pod-

czas wyborów parlamentarnych, 
które odbyły się jesienią 1930 
roku (tzw. wybory brzeskie). 
Charakteryzowały się one gwał-

towną walką polityczną mię-
dzy obozem piłsudczykowskim 
a opozycją, zwłaszcza centrole-
wicową (PSL „Piast”, PSL „Wy-
zwolenie”, Polska Partia Socjali-
styczna, itp.). We wrześniu 1930 
oku. kierownictwo „Centrolewu” 
zostało prewencyjnie zaareszto-
wane przez władze i osadzone  
w twierdzy wojskowej w Brze-
ściu nad Bugiem (Wincenty Wi-
tos, Herman Liebermann, Kazi-
mierz Bagiński i inni). 

W ojewoda B. J. Świ-
dziński, nadzoru-
jąc przebieg wybo-

rów brzeskich na Lubelszczyź-
nie, w znaczący sposób ingero-
wał w nie, wspierając kandyda-
tów partii rządzącej – Bezpartyj-
nego Bloku Współpracy z Rzą-
dem, natomiast wobec jego prze-
ciwników zbyt często stosował 
represje administracyjno-poli-
cyjne (rozwiązywanie wieców, 
aresztowania, itp.). 

Po zwycięskich dla obozu 
piłsudczykowskiego wyborach  
z 1930 r. wojewoda Bolesław 
Świdziński wiele wysiłku włożył 
w to, by uspokoić nastroje spo-
łeczne w Lubelskiem. Bardzo 
energicznie działał na rzecz prze-
ciwdziałania skutkom gospodar-
czym i społecznym szalejącego 
w tym czasie wielkiego kryzysu 
gospodarczego. Stąd też podle-
głe mu struktury administracyj-
ne i samorządowe z trudem, ale 
radziły sobie z wielkim bezrobo-
ciem miejskim (jawnym) i wiej-
skim (ukrytym), z powszech-
ną biedą, strajkami, a zwłaszcza  
z pogłębiającym się zadłużeniem 
samorządów (związków komu-
nalnych). W konsekwencji z tru-
dem, ale udało mu się utrzymać 
w województwie lubelskim spo-
kój społeczny i bezpieczeństwo 
publiczne. 

Za jego też czasów rozpoczę-
to przywracanie równowagi bu-
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dżetowej w samorządach, praco-
wano nad wzmocnieniem gospo-
darki rolnej oraz coraz skutecz-
niej zwalczano bezrobocie miej-
skie. Z drugiej strony władze 
rządowe, a za nimi wojewodo-
wie (poza wołyńskim) odstępo-
wały od polityki regionalnej na 
rzecz działań centralistycznych, 
ujednolicających życie społecz-
no-polityczne w państwie. 

W okresie wojewodo-
wania Bolesława Je-
rzego Świdzińskie-

go Urząd Wojewódzki Lubelski 
przeżywał bardzo intensywny 
okres usprawnień i reorganizacji. 
Należy podkreślić, iż odbywały 
się one w ramach nadal obowią-
zującej tzw. organizacji elastycz-
nej, którą wprowadziło w ży-
cie rozporządzenie wykonawcze 
Rady Ministrów z 11 lutego 1924 
roku. Odtąd władze zwierzchnie 
tylko ramowo określały struktu-
rę urzędów wojewódzkich, a wo-
jewodowie ustalali ją w szcze-
gółach. Zasadniczym impulsem 
dla tendencji reorganizacyjnych 
w UWL było też rozporządze-
nia Prezydenta RP z 19 stycz-
nia 1928 r. o organizacji i zakre-
sie działania władz administracji 
ogólnej, w generalny sposób uni-
fikujące ustrój i funkcjonowanie 
administracji lokalnej w Polsce 
międzywojennej. 

Statut z 1 stycznia 1931 r. po-
rządkował m.in. kwestie zwią-
zane z funkcjonowaniem syste-
mu kancelaryjnego, bezpośred-
nio podlegającego kierownikowi 
oddziału organizacyjnego w Wy-
dziale Ogólnym. Jego immanent-
ną częścią był również Szczegó-
łowy Podział Czynności dla po-
szczególnych wydziałów i od-
działów. Wyliczał on wszystkie 
kategorie spraw wchodzących  
w zakres tych jednostek oraz 
ustalał zakres aprobaty (decyzji) 
dla wojewody, wicewojewody, 

naczelników, kierowników od-
działów i poszczególnych urzęd-
ników.

1 stycznia 1932 r. wszedł  
w życie następny Statut Organi-
zacyjny UWL. Na jego podsta-
wie przebudowano organizację 
Wydziału Ogólnego oraz Rolnic-
twa i Weterynarii.

Wojewoda lubelski Bolesław 
J. Świdziński pracował na swo-
im stanowisku do początków 
1933 r. Pierwsze sygnały o jego 
odejściu z UWL przekazał opi-
nii publicznej „Głos Lubelski”  
w artykule z 13 stycznia 1933 
roku pt. „Zmiany na całego w ad-
ministracji i dyplomacji”. Infor-
mował za warszawskimi „Nowi-
nami Codziennymi”, że „zmia-
ny administracyjne mają objąć 
przesunięcia niemal na wszyst-
kich stanowiskach w woje-
wództwach”. W następnym dniu 
dziennik ten stwierdzał: „P[an] 
Świdziński miałby zająć miejsce 
po p. Kościałkowskim, obecnym 
wojewodzie białostockim, któ-
ry po mianowaniu posłem w Ry-
dze p. Beczkowicza wojewodę 
wileńskiego, ma zostać jego na-
stępcą na stolcu wojewódzkim. 
Kwestia zastępcy p. Świdziń-
skiego nie jest podobno jeszcze 
rozstrzygnięta”. Ostatecznie Bo-
lesław Jerzy Świdziński odszedł 
z Urzędu Wojewódzkiego Lubel-
skiego 8 lutego 1933 r., a z Lubli-
na do Warszawy wyjechał pocią-
giem 10 lutego 1933 roku.  

P rzyczyny odwołania wo-
jewody B. J. Świdziń-
skiego są trudne do usta-

lenia. Na pewno były nimi 
przetasowania kadrowo-poli-
tyczne w obozie sanacyjnym, 
które rozpoczęły się z począt-
kiem 1933 r. Następnie wyczer-
panie się zbyt restrykcyjnej po-
lityki rządu wobec społeczeń-
stwa, skrupulatnie realizowanej 
przez Świdzińskiego. Kontrola 

Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych przeprowadzona w stycz-
niu 1933 r. wykazała też pewną 
niewydolność pracy UWL oraz 
podległych mu organów admi-
nistracyjnych. 

Bolesław Jerzy Świdziń-
ski nie został wojewo-
dą białostockim, jak za-

powiadała prasa, lecz przeszedł 
do pracy w MSW na stanowi-
sko inspektora głównego mobi-
lizacji oraz szefa Biura Perso-
nalnego MSW. Był to niewąt-
pliwie następny awans w jego 
karierze administracyjno-poli-
tycznej. 

Od 1935 r. był posłem BBWR 
z województwa lubelskiego. Po 
jego rozwiązaniu w 1935 r. przez 
płk. Walerego Sławka, Bolesław 
Świdziński zbliżył się do kręgu 
osób związanych z marszałkiem 
Edwardem Śmigłym-Rydzem. 

Po powstaniu w 1937 r. Obo-
zu Zjednoczenia Narodowego, 
nowego ugrupowania rządzącej 
sanacji, Bolesław J. Świdziń-
ski stał się jednym z jego czoło-
wych działaczy, zostając w Sej-
mie IV kadencji (1935-1938) 
przewodniczącym (liczącego 
115 posłów i senatorów) Klubu 
Parlamentarnego OZN. Jednak-
że w następnym sejmie (1938-
1939) nie otrzymał już manda-
tu poselskiego.  

Po napaści Niemiec na Pol-
skę 1 września 1939 r. Bolesław  
J. Świdziński ewakuował się 
wraz z rządem za granicę. Prze-
bywał tam przez cały okres II 
wojny światowej. Po jej za-
kończeniu pozostał na emigra-
cji, działając aktywnie w orga-
nizacjach polonijnych. Mieszkał  
w Anglii w Londynie, gdzie 
zmarł 4 marca 1972 roku.

dr hab. Waldemar Kozyra 
prof. UMCS

Instytut Historii UMCS
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Futbolowy pasjonat, dziennikarz, autor 
monografii piłkarskich ze Świdnika, pre-
zes stowarzyszenia Manufaktura Futbo-
lu, organizator wielu imprez sportowo-re-
kreacyjnych dla piłkarzy amatorów. Posia-
dacz największej w Polsce kolekcji zdjęć 
drużyn piłkarskich z całego świata. Na 
swoje 50 urodziny chce zgomadzić ich 
50.000. Postępy można śledzić na blogu: 
www.kolekcjajack1974.futbolowo.pl 

Reprezentacja Zairu
Wygrana piłkarskiej reprezentacji Demokratycznej Re-

publiki Konga w Pucharze Narodów Afryki w roku 1968 
była niespodzianką. Rządowe wsparcie, finansowe i rzeczo-
we, było wówczas stawiane za przykład w krajach Trzecie-
go Świata. Mówiono, że sport miał duży udział w stabilizacji 
państwa, które wydawało się być na skraju rozpadu. 

Nawet po finale Pucharu Narodów Afryki w 1974 roku, 
wygranym 2:0 z Zambią w Kairze, obserwatorzy nie potra-
fili wyodrębnić żadnych schematów taktycznych w grze Za-
iru. Kurtuazyjnie podkreślano żywiołowość i wielką ambi-
cję graczy z Czarnego Lądu. Paru zairskich piłkarzy zwró-
ciło uwagę klubów europejskich, ale na wyjazdy został po-
stawiony rządowy „szlaban”, jako że w kraju miało miejsce 
coś w rodzaju „rewolucji kulturalnej”, mającej na celu pro-
mować „tradycyjne afrykańskie wartości”. Najlepsi piłkarze 
byli traktowani jak „narodowe dobra” i o wyjeździe mogli 
sobie najwyżej pomarzyć. „Zair nie stanie się łupem europej-
skich najemników” było jednym z głównych haseł prezyden-

Reprezentacja Zairu z mistrzostw świata w 1974 roku na boiskach RFN

futbolowe 
„białe kruki” - 10
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ta kraju Mobutu. W konsekwen-
cji większość piłkarzy ze skła-
du na mistrzostwa nigdy wcze-
śniej nie postawiła stopy na euro-
pejskiej murawie. Wszystko, co 
udało się zorganizować, to parę 
meczów sparingowych z wło-
skimi i szwajcarskimi klubami 
sześć tygodni przed turniejem. 
Ale nawet z mało wymagający-
mi rywalami kłuła w oczy „tak-
tyczna naiwność” afrykańskich 
piłkarzy. 

M ając piłkarzy na zgru-
powaniu aż 20 tygo-
dni przed finałami, 

jugosłowiański trener Blagoje 
Vidinić zrezygnował z bardziej 
intensywnego programu me-
czów towarzyskich. Być może 
wiedział, jak to się może skoń-
czyć. Przewidywał klęski ama-
torskich w zasadzie piłkarzy 
Zairu w meczach towarzyskich 
przed finałami mistrzostw świa-
ta w RFN. Zdawał sobie sprawę, 
że porażki mogą kosztować go 
posadę. 

Wreszcie przyszedł ocze-
kiwany turniej mistrzowski. 
W pierwszym meczu, przeciw 
Szkocji, „Leopardy” pozytyw-
nie zaskoczyły. Porażka 0:2 po 
niezłej grze była honorowa i na 

chwilę uciszyła krytyków. Jed-
na z belgijskich gazet nazwała 
nawet Afrykańczyków „powie-
wem świeżego powietrza”. Po-
tem było tylko gorzej. 

Nieodłączną częścią reżimu 
prezydenta Mobutu była ko-
rupcja, czyli złodziejstwo pod 
różnymi postaciami. W pora-
nek przed meczem z Jugosła-
wią piłkarze dowiedzieli się, że 
pieniądze, które mieli dostać za 
grę na boiskach RFN, zostały 
przywłaszczone przez zairskich 
działaczy. Na takie dictum za-
wodnicy odmówili gry. 

Zgodzili się wyjść na mura-
wę w ostatniej chwili, ale pa-
trząc na ich „marsowe miny” 
przy wychodzeniu na mecz, nie 
trzeba specjalisty, żeby stwier-
dzić, że piłka nożna była ostat-
nią rzeczą, o jakiej wtedy my-
śleli. Po trzecim golu dla Jugo-
sławii zmieniony został bram-
karz Mwamba Kazadi. 

Pytany po meczu o przy-
czyny tej decyzji, Vidinić po-
wiedział, że jest to „tajemnica 
państwowa”. Ponoć rezerwo-
wy bramkarz Dimbi Tubilan-
du należał do faworytów jedne-
go z najbliższych pomocników 
Mobutu. Końcowy wynik 0:9  

i tak był najniższym „wymia-
rem kary”. 

Przed ostatnim meczem,  
z Brazylią, piłkarze zostali 
poinformowani przez „smut-
nych panów”, że porażka wię-
cej niż trzema golami, będzie 
oznaczać kłopoty dla nich i ich 
rodzin. W takiej sytuacji nie 
dziwiło to, co zrobił obrońca 
Mwepu na parę minut przed 
końcem spotkania. Defensor 
po latach wyjaśniał, że specjal-
nie odkopnął piłkę w siną dal. 
Miał zamiar dostać czerwoną 
kartkę, by zaprotestować prze-
ciw sposobowi, w jaki piłkarze 
zostali „obrobieni” przez dzia-
łaczy. Sędzia jednak okazał się 
łagodny i pokazał mu jedynie 
żółty kartonik...

W ielu mieszkańców 
Kongo (Zair po-
wrócił do starej na-

zwy po obaleniu Mobutu w roku 
1997) z sentymentem wspomina 
rok 1974. Nie ze względu na wy-
czyny piłkarzy, ale z racji w mia-
rę stabilnej sytuacji ekonomicz-
nej i politycznej, z racji nadziei 
na lepsze jutro, jaką wtedy mieli.

Gwałtowny spadek cen mie-
dzi, głównego zairskiego towaru 
eksportowego, połączony z sza-

lonymi „reforma-
mi” Mobutu, roz-
poczęły nieodwra-
calny upadek pań-
stwa. Dyktator speł-
nił swoje marzenie, 
aby być na świecie 
rozpoznawanym, 
ale stało się tak 
głównie z powo-
du rozkradania na-
turalnych dóbr kra-
ju i niewyobrażal-
nej wprost korupcji. 
System przez nie-
go stworzony został 
nazwany kleptokra-
cją, czyli rządami 
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złodziei. Upadek „Leopardów” 
był równie gwałtowny, jak ów-
czesny spadek cen miedzi. Brak 
kwalifikacji na Igrzyska Olimpij-
skie 1976 poprzedził wyelimino-
wanie drużyny w pierwszej run-
dzie PNA w tym samym roku. 
Wycofanie z eliminacji MŚ 1978 
oznaczało, że reżim stracił za-
interesowanie swą sztandarową 
wcześniej drużyną…

W 1961 roku Tommy Ross 
mając zaledwie 15 lat dołączył 
do drużyny reprezentującej hrab-
stwo Ross. W tym samym sezo-
nie strzelił swojego pierwszego 
gola dla klubu. 

W sezonie 1964/65 strzelił 44 
bramki, a miejsce w historii fut-
bolu zapewnił sobie nie lada wy-
czynem, a mianowicie zdoby-
ciem trzech bramek w ciągu za-
ledwie 90 sekund gry! Miało to 
miejsce w spotkaniu przeciw-
ko drużynie Highlands z hrab-
stwa Nairn. Jego strzelecka for-
ma przyciągnęła uwagę wie-
lu klubów, w tym Cardiff City, 
Millwall, Newcastle i Aberdeen  
w Szkocji. W 1965 roku prze-
niósł się do Peterborough Uni-

ted. Następnie grał w York City, 
Wigan Athletic i Rossendale 
United, po czym wrócił do Szko-
cji, aby grać w Brora Rangers  
w latach 70-tych. Następnie za-
angażował się w coaching i objął 
rządy Tain St Duthus przez kilka 
sezonów w połowie lat 90-tych. 

Oprócz gry w Brora Ran-
gers, Tommy Ross wraz ze swo-
imi braćmi Johnem i Jamesem 
założył firmę budowlaną. Póź-
niej pracował w stoczniach prze-
mysłu naftowego i gazowego na 
Morzu Północnym w Nigg i Ar-
dersier w regionie Highlands 
oraz w firmie zajmującej się 
sprzedażą samochodów w Inver-
ness. Ross pracował także jako 
skaut młodzieżowy w Tottenham 
Hotspur. 

Patryk Jaki, zanim został 
politykiem, był bardzo obiecu-
jącym młodym piłkarzem. Bę-
dąc jeszcze w siódmej klasie 
szkoły podstawowej, z Odry 
Opole pod koniec lat 90-tych 
ubiegłego stulecia, trafił do 
renomowanej wówczas Mło-
dzieżowej Szkoły Piłkarskiej  
w Szamotułach. To w niej, 

między innymi, uczyli się pod-
staw piłkarskiego fachu przy-
szli reprezentanci Polski: Łu-
kasz Fabiański i Jakub Waw-
rzyniak. Gdyby Jaki wtedy 
nie odpuścił i postawił na pił-
kę, dziś zamiast w Europarla-
mencie zapewne kibice mogli-
by oglądać jego występy na li-
gowych boiskach, być może  
z ekstraklasą włącznie. 

Trenerzy go chwalili. – Naj-
lepiej radził sobie w środku pola. 
Na pewno patrząc na rozwój ka-
rier innych piłkarzy myślę, że 
byłby w stanie dojść do pozio-
mu piłki profesjonalnej. Przynaj-
mniej poziomu solidnego ligowe-
go zawodnika – przyznał w jed-
nym z wywiadów jego były tre-
ner Andrzej Dawidziuk. 

Mimo takiej opinii Patryk 
Jaki uznał w pewnym momen-
cie, że jest za słaby, brakuje mu 
talentu i zrezygnował z karie-
ry piłkarskiej. Nie porzucił jed-
nak piłki. Grał w reprezenta-
cji parlamentarzystów, gdzie je-
den mecz przypłacił zdrowiem. 
W starciu z tureckim parlamen-
tarzystą i byłym znanym piłka-
rzem – Hakanem Sukurem, zła-
mał rękę...

Jacek Kosierb

York City (Anglia)

MSP Szamotuły (Polska)
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Zawsze jesienią i zimą pod-
czas zakupów przypomina mi 
się ten wiersz Julina Tuwima  
w interpretacji Marka Grechuty 
(z muzyką Jana Kantego Pawluś-
kiewicza). Tak sobie nucę, wkła-
dając do koszyka pomarańcze, 
mandarynki, grejpfruty, klemen-
tynki, czasem pomelo, cytryny 
i limonki (chociaż te 2 ostatnie 
kupuję przez cały rok). Dlacze-
go akurat wtedy przypomina mi 
się ten wiersz? Dlatego że wte-
dy owoców tych jest mnóstwo 
w sklepach, są piękne, soczyste 
i pełne witamin. 

Pod koniec listopada zaczy-
nają się zbiory cytrusów w kra-

jach basenu Morza Śródziemne-
go, a stamtąd mają do nas bli-
sko. Do Polski owoce te przy-
jeżdżają głównie z Hiszpanii, 
Włoch i Turcji. Wtedy niewie-
le już mamy krajowych owoców 
(np. jabłka, gruszki), a nasz or-
ganizm instynktownie podpo-
wiada, że te kolorowe egzotycz-
ne owoce mogą nam dostarczyć 
tego, czego najbardziej potrze-
bujemy, gdy na zewnątrz zimno, 
szaro i buro.

Cytrusy to grupa roślin (co 
najmniej 20-25 gatunków wy-
stępujących w Azji, Australii i na 
wyspach południowo-zachod-
niego Pacyfiku), które najpraw-

dopodobniej pochodzą z Indii, 
północnych Chin oraz Indonezji 
– podobno były uprawiane już 
2200 lat p.n.e. Problemy w kla-
syfikacji spowodowane są m.in. 
łatwością mieszania się gatun-
ków oraz trwającą od tysięcy lat 
ich hodowlą. 

Do Europy trafiły dzięki Gre-
kom, którzy sprowadzili je z In-
dii. Niektóre przybyły dopiero  
w XIX i XX w. W ciepłym kli-
macie wiele gatunków uprawia-
nych jest w ogrodach czy par-
kach, a w Polsce hodowane są 
jako rośliny pokojowe (niejed-
na osoba doczekała się własnych 
owoców w domu).

fot. pixabay

pomarańcze 
i mandarynki
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Warto wspomnieć o mniej 
znanych na polskim rynku (po-
jawiają się w sklepach czy prze-
pisach na egzotyczne potrawy), 
ale również wartościowych ku-
zynach pomarańczy. 

Należy do nich np. bergamot-
ka. Jej słodki, orzeźwiający i jedno-
cześnie delikatnie gorzko-wytraw-
ny smak nadaje charakteru herba-
cie Earl Grey oraz stanowi bazę do 
konfitur, a olejki eteryczne z niej 
pozyskiwane wykorzystuje się do 
produkcji esencjonalnych wycią-
gów, świec oraz perfum. 

Podobne do mandarynki 
yuzu  jest kwaśne, orzeź-
wiające i niezwykle aro-

matyczne, ale mniej soczyste niż 
cytryna czy limonka. Cenione jest 
zwłaszcza ze względu na niezwy-
kłe właściwości skórki, w kuch-
ni azjatyckiej dodawane do tra-
dycyjnego bulionu oraz mieszan-
ki przypraw shichimi togarashi – 
przyprawa 7 smaków. Kumkwat 
dzięki niezwykle cienkiej skórce 
można jeść bez obierania. Nadaje 
się również jako dodatek do roz-
grzewających herbat i naparów 
leczniczych, a także komponent 
sosów mięsnych oraz gulaszów, 
nalewek, marmolady czy syropu.

Niektóre cytrusy mają owo-
ce niejadalne, ale wykorzystu-
je się inne ich części. Limon-
ka Kaffir ma owoce niejadalne, 
ale grube, błyszczące liście sta-
nowią niezbędny element wielu 
potraw kuchni azjatyckiej. Mają 
one niezwykle intensywny i cha-
rakterystyczny aromat, są orzeź-
wiające, wyraziste, lecz jedno-
cześnie subtelne w smaku. Cy-
tron ma miąższ owocu niejadal-
ny, ale bogata w olejki eteryczne, 
bardzo gruba skórka ma szerokie 
zastosowanie w kuchni wschod-
niej, np. do kandyzowania i ki-
szenia; najpopularniejszą odmia-
nę stanowi „ręka Buddy”, której 
używa się do słodkich wypieków 

oraz produkcji marmolad i likie-
ru cedratine

Ze względu na lekko kwaśny, 
a jednocześnie słodki smak chęt-
nie sięgamy po cytrusy jako sa-
modzielne przekąski, soki bądź 
dodatki do deseru (galaretki, de-
koracje ciast, dżemy, lody) czy 
składniki rozgrzewającej herbaty, 
koktajli bądź drinków, ale także 
potraw wytrawnych (np. kaczka 
w pomarańczach, sałatka z poma-
rańczy/grejpfrutów i buraków).

Cytrusy są bogate w wita-
miny (C, A, E, witaminy z gru-
py B), minerały (magnez, po-
tas, wapń, fosfor, miedź, żelazo) 
oraz błonnik pokarmowy (dają-
cy uczucie sytości i wymiatają-
cy toksyny z układu pokarmo-
wego). Ich spożywanie wzmac-
nia odporność, neutralizuje wol-
ne rodniki (powstające m.in. pod 
wpływem zanieczyszczenia śro-
dowiska, bezsenności, palenia 
papierosów, zmniejszają ryzyko 
białaczki u dzieci, zapobiegają 
nowotworom, np. sutka, wątro-
by i jelita grubego u dorosłych) 
i pozytywnie wpływa na szereg 
funkcji metabolicznych. 

Zawarte w nich witaminy po-
prawiają kondycję skóry i błon 
śluzowych (zmniejszają proble-
my z suchością oczu), a także po-
magają utrzymać ostrość wzro-
ku (hamują zmiany zachodzące  
z wiekiem w plamce żółtej). 

Zmniejszają ryzyko udaru 
mózgu, osłabienia struk-
tury kości, uspokajają  

i poprawiają nastrój (magnez ob-
niża poziom hormonu stresu – 
kortyzolu, czym pomaga zwal-
czyć napięcie psychiczne i uczu-
cie zmęczenia), poprawiają kon-
centrację, usprawniają pamięć  
i ułatwiają zasypianie. Zawar-
te w nich olejki eteryczne mają 
działanie odprężające oraz wpły-
wają na poprawę naszego samo-
poczucia.

M imo kwaśnego smaku 
działają na organizm 
zasadowo, przywra-

cając równowagę kwasowo-za-
sadową. Cytrusy (zwłaszcza 
grejpfruty) zmniejszają uczu-
cie głodu i zapewniają sytość na 
wiele godzin (warto jeść rów-
nież albedo – biała część skór-
ki), a naringina przyspiesza pro-
cesy trawienne i poprawia pery-
staltykę jelit, stąd opinia o pozy-
tywnym wpływie cytrusów na 
redukcję masy ciała.

Należy pamiętać o zachowa-
niu umiaru w spożywaniu cytru-
sów mimo ich wielu dobroczyn-
nych właściwości. Nie powinno 
się ich jeść razem z lekami. Nie-
wskazane jest także popijanie le-
ków sokami, ponieważ pogarsza-
ją one przyswajanie niektórych 
substancji i znacznie utrudniają 
ich metabolizowanie. Takie połą-
czenie powoduje także gwałtow-
ny wzrost ciśnienia krwi. Jedze-
nie cytrusów może być niebez-
pieczne dla zdrowia w przypadku 
uczulenia. Jeżeli ktoś podejrzewa 
u siebie alergię, powinien zrezy-
gnować z jedzenia tych owoców  
i skonsultować się z lekarzem.

Ponadto cytrusy są także  
z powodzeniem wykorzystywa-
ne w przemyśle kosmetycznym, 
np. przy produkcji perfum (ber-
gamotka), nawilżających i roz-
jaśniających maseczek kosme-
tycznych i nabłyszczających płu-
kanek do włosów farbowanych 
(pomarańcza, cytryna).

Niniejszy tekst nie ma aspira-
cji do zastąpienia kontaktu Czy-
telnika z lekarzem, ma natomiast 
charakter informacyjno-eduka-
cyjny. Autorka żywo interesu-
je się tematem i zachęca do po-
szerzania wiedzy z tego zakre-
su oraz bezwzględnego konsul-
towania jej przed zastosowaniem 
ze swoim lekarzem.

Szeptunka
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Żarty 

na deser
– Kochanie, przecież cię prosiłam, żebyś 

mi ugotował jajka na miękko, a te są twarde.
– Gotowałem prawie pół godziny i ciągle 

twarde?
*
– Podobno masz dziś 25. rocznicę ślubu. 

Jaki zrobisz żonie prezent? – zagaduje przyja-
ciel przyjaciela.

– Wyślę ją na wycieczkę do Australii – od-
powiada pytany.

– O rany... to co jej sprawisz na 50. roczni-
cę ? – nie daje spokoju ciekawski.

– Pojadę po nią.
*
Teściowa do zięcia: – Nie zasłaniaj się ga-

zetą! Nie udawaj, że czytasz. Dobrze wiem, 
że mnie słyszysz, bo widzę, że ci się kolana 
trzęsą...

*
Często się mówi: „Będzie co wspominać 

na stare lata”. A na stare lata, jak na złość, 
skleroza.

*
Pewien gość kupił sobie najnowszy model 

Iphona. Gada przez niego idąc w stronę zapar-
kowanego samochodu. Po skończonej rozmo-
wie wkłada telefon do tylnej kieszeni spodni, 
wsiada do auta i grrrruch!!!! Facet blady pomy-
ślał: mam nadzieję, że to tylko kręgosłup...

*

Ogłoszenie: zaginął pies – trzy łapy, ślepy na jedno 
oko, brak prawego ucha, złamany ogon, ostatnio wyka-
strowany. Wabi się Szczęściarz......

*
Wychodzi baca przed chałupę, przeciąga się i woła:
– Jaki piękny dzionek!
A echo z przyzwyczajenia: – ...mać, mać, mać...!
*
Najpaskudniejsza choroba: hemoroidy. Ani samemu 

obejrzeć, ani znajomym pokazać.
*
Chodzi ksiądz po kolędzie, rozdaje dzieciom obraz-

ki z małym Jezuskiem. A Jasio podchodzi do księdza  
i pyta: – A z dinozaurami masz?
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