
CZAS

najtrudniejszy pierwszy krok... 

Nr 1-2 (70-71), styczeń-luty 2022



2

W numerze:

bohaterowie solidarNości 19-20

NiezNajomość prawa szkodzi 23-24

związek w akcji 4

opiNie 5-7

szlakami kultury 26-28

okiem publicysty 15-17 

ekologia – fakty i mity  13-14

Niezłe ziółko 29-30

.

Nie ma drogi do pokoju. 
To pokój jest drogą.

Gandhi

najtrudniejszy 
pierwszy krok

rozwój związku 9-12

roczNica staNu wojeNNego 21-22

żarty Na deser 31-32

Według raportu międzynarodowej organizacji hu-
manitarnej „Oxfam” z dnia 17.01.2022 r. w ciągu 
21 miesięcy pandemii Covid-19 dziesięciu najbogat-
szych ludzi na świecie podwoiło swój majątek łącznie 
z około 700 mld do około 1,5 bln dolarów. Patron 
Amazon Jeff Bezos od początku pandemii zarobił 81 
mld dol. Olbrzymie zyski osiągnęli tacy ludzie, jak 
szef Tesli Elon Musk, król luksusu Bernard Arnault, 
były prezes Microsoftu Bill Gates, guru inwestorów 
Warren Buffett, bossowie Big Tech: Mark Zuckerberg 
(Meta: Facebook i Instagram), Sergey Brin i Lary 
Page (Google) oraz Larry Ellison (Oracle).

Nowy Ład? - czy tylko pakiet reform społecz-
no-gospodarczych, które mają na celu pomóc w od-
budowie gospodarki, której stan został mocno nad-
szarpnięty pandemią Covid-19. Zmiany dotyka-
ją podatków, emerytur, polityki mieszkaniowej oraz 
prorodzinnej.

Wypływanie na głębię w dzisiejszych czasach to 
odkrywanie nowych możliwości, a przede wszystkim 
poszukiwanie dobra, sprawiedliwości i bardziej ade-
kwatnego podziału danin dla lepszego funkcjonowa-
nia państwa polskiego.

Wypłyń na głębię nowego ładu - to ambitne we-
zwanie do klasy politycznej  o odłożenie bieżącej wal-
ki politycznej na rzecz budowy nowego państwa, 
bardziej sprawiedliwego,  opartego na społeczeń-
stwie obywatelskim. Współpraca obywatela z pań-
stwem może wspierać i poprawiać istniejący system, 
który jest wielką szansą na szybszy wzrost gospodar-
czy 5-6% PKB. 

Przytaczając dane przygotowane na zlecenie opo-
zycyjnego Senatu: na 13,8 mln gospodarstw korzy-
ści z obniżki PIT osiągnie 11,5 ml gospodarstw do-
mowych, które wyniosą 32,1 mld zł rocznie. Neu-
tralny będzie on dla kolejnych 1,5 mln gospodarstw 
domowych, natomiast niekorzystny w niewielkim 
stopniu tylko dla 0,5 mln gospodarstw domowych 
(około 250 zł dodatkowych kosztów) i w stopniu 
większym dla ok. 0,3 mln gospodarstw - obciążenie 
będzie większe niż 250 zł miesięcznie.

Może zdumiewać, że mimo tych twardych danych 
politycy opozycji w dalszym ciągu krytykują obniż-
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Marian Król
Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność”

Zwracamy się z prośbą o przekazanie lub wypożyczenie 
materiałów z okresu powstania „Solidarności” i walki o nie-
podległą Polskę (1980-89). 

Dostarczone przez Państwa znaczki pocztowe (w tym 
drugiego obiegu), przypinki, kartki okolicznościowe i inne 
materiały pomogą przybliżyć młodemu pokoleniu historię 
najnowszą i przyczynią się do lepszego udokumentowania 
działalności NSZZ „Solidarność”. 

Pamiątki poszerzą materiały źródłowe, zostaną zapre-
zentowane na wystawach i będą wykorzystywane w publi-
kacjach.

Archiwum Zarządu Regionu

Pamięć SoliDarNości

kę podatków PIT dla około 18 mln podatników ośmieszając, że uzysk w posta-
ci 100-200 zł to kwota wręcz bez znaczenia. Przypomnieć należy, że w ramach 
tarczy antyinflacyjnej, od początku stycznia weszły w życie także obniżki podatku 
VAT i akcyzy na gaz i energię elektryczną, co spowodowało, że podwyżki cen tych 
nośników energii dla odbiorców indywidualnych są niższe niż wynikało ze wzrostu 
cen energii elektrycznej i gazu na rynku światowym. Zaznaczyć należy, że 60% 
ceny energii to koszty zakupu praw do emisji CO2.

Z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, rząd zdecydował o wypłacie 
w tym roku jednorazowych dodatków osłonowych dla rodzin o niskich dochodach. 
Od 400 zł rocznie dla jednoosobowych gospodarstw domowych do 1150 zł dla 
rodzin wieloosobowych o niskim dochodzie na osobę w rodzinie. W gospodarstwie 
jednoosobowym dochód nie może przekraczać 2.100 zł na osobę, dla pozostałych 
nie więcej niż 1.500 zł na osobę.

Niedopracowane rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu zmusiły rządzących do 
korekt. Wiele osób dostało pensje mniejsze, mimo podwyższenia kwoty wolnej od 
podatku do 30 tys. zł. Jeśli wynagrodzenie za styczeń br. jest inne niż oczekiwane 
to trzeba sprawdzić czy wypełniliśmy PIT-2, składany pracodawcy, by pomniej-
szyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej po-
datek. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi obecnie aż 425 zł mie-
sięcznie. Wcześniej była znacznie niższa - 44 zł miesięcznie. Od tego roku znika też 
możliwość odliczania od podatku składki zdrowotnej, czyli zwiększa się miesięcz-
na zaliczka na podatek dochodowy, przez co pracownik zatrudniony na umowę  
o pracę może otrzymać pomniejszoną pensję. Deklaracja PIT-2 umożliwi pomniej-
szenie zaliczki o wspomniane 425 zł już teraz, a nie w rozliczeniu rocznym PIT. 

Zawsze wprowadzanie reform wiązało się z przejściowymi trudnościami i pro-
testami, ale zmiany są konieczne, byśmy mogli się rozwijać.
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Organizacja Związkowa  
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie po-
wstała w 2020 roku. Od samego 
początku przedstawicielom zało-
gi nie było łatwo w kontaktach  
z szefostwem. Jak mówi nam 
przewodnicząca z NSZZ „Soli-
darność” przez blisko rok kon-
takt z prezesem polegał jedynie 
na wysyłaniu do niego pism, któ-
re pozostawały bez merytorycz-
nej odpowiedzi z wyrazem chęci 
spotkania, do którego w rezulta-
cie nie dochodziło.

Nasuwa się pytanie, dlacze-
go człowiek na tak ważnym sta-
nowisku nie podejmował roz-
mowy ze związkowcami, wszak 

obliguje go do tego prawo.  
W rozmowie z przedstawicie-
lami związku dowiadujemy się, 
że w międzyczasie tworzyła się 
w funduszu nowa organizacja 
związkowa, personalnie blisko 
powiązana z obecnym preze-
sem. W momencie, gdy konku-
rencyjny związek powstał, „So-
lidarność” została dostrzeżona 
przez władze firmy. 

Po zawiązaniu się drugiego 
związku został zmieniony Regu-
lamin Organizacyjny, w wyniku 
którego stanowiska pracy, na ja-
kich były zatrudnione przewodni-
cząca NSZZ ,,Solidarność” oraz 
jej zastępczyni, zlikwidowano.

Obie panie otrzymały wypo-
wiedzenia zmieniające warun-

ki pracy, które jak podkreśla-
ją, mają za zadanie utrudnić 
im działalność związkową. 
Wprowadzone zmiany skut-
kują tym, że przewodnicząca 
po przeniesieniu jej do dru-
giego budynku będzie mia-
ła utrudniony kontakt z resz-
tą pracowników, a co za tym 
idzie ograniczone informa-
cje dotyczące zarówno dzia-
łań prezesa, jak również pro-
blemów dotykających załogi.

W funduszu odbyła się 
także kontrola Państwowej 
Inspekcji Pracy. Objęto nią 
zagadnienia dotyczące prze-
strzegania przez pracodaw-
cę przepisów prawa pracy, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem zasad tworzenia we-
wnątrzzakładowych źródeł 
prawa pracy (regulaminy, sta-
tuty, porozumienia) i respek-
towania przez pracodawcę 
ustawowych uprawnień or-
ganizacji związkowych dzia-
łających w zakładzie.  W wy-
niku kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczą-
ce m.in.: nieuzgodnienia ze 
związkami warunków wy-
nagradzania pracowników 
w związku ze zmianą struk-
tury organizacyjnej, brak po-
rozumienia ze związkowca-
mi w kwestii nowego regula-
minu i kilka innych uchybień 
formalnych.

Celem wykonania zaleceń 
pokontrolnych PiP, Zarząd 
Funduszu w dniu 31.01.2022 
roku przekazał do podpisania 
treść porozumienia o współ-
pracy z działającymi na te-
renie WFOŚiGW związka-
mi zawodowymi oraz projek-
ty zmian dokumentów i regu-
laminów wewnętrznych. Jest 
zatem nadzieja na poprawę 
relacji…

Agnieszka Kosierb

na wojnę 
ze związkiem

fot.pixabay
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Ostatnimi czasy, w dyskursie 
publicznym, bardzo często do-
chodzi do licznych prób ośmie-
szania idei Polskiego Ładu.  
Dzieje się to przede wszystkim 
w wykonaniu dziennikarzy oraz 
środowisk politycznych, które 
dotychczas za wzorowe reformy 
uważały takie działania, jak usta-
wa o podniesieniu wieku emery-
talnego czy też plan Balcerowi-
cza, akceptujący znaczny wzrost 
bezrobocia i pauperyzację społe-
czeństwa. 

W dyskusjach tych bardzo 
często dominują populizm, de-
magogia, zgrane hasła, a meryto-

ryczne argumenty zostają zastą-
pione inwektywami i personal-
nymi atakami. 

Warto dokonać szczegóło-
wej i rzetelnej analizy Polskiego 
Ładu w oparciu o jego główne 
rozwiązania, założenia i postu-
laty uwzględniając jego wielo-
aspektowość. Jednocześnie rozu-
miejąc, iż tak złożona i ambitna 
reforma nie jest wolna od niedo-
skonałości, a wszelkie niedopa-
trzenia i nieprawidłowości win-
ny zostać zniwelowane i spraw-
nie poprawione. 

Ministerstwo Finansów, sto-
sownymi rozporządzeniami oraz 

pracami nad nowymi regulacjami, 
poprawia nowe przepisy podatko-
we Polskiego Ładu. Sejm przyjął 
m.in. nowelizację dwóch ustaw – 
o PIT-2 i zaliczki na podatek do-
chodowy od pracowników. Doszło 
także do zmian na płaszczyźnie 
kadrowej, poprzez powołanie na 
stanowisko wiceministra finansów 
Artura Sobonia, którego celem bę-
dzie wspieranie procesu wdroże-
nia Polskiego Ładu.

Pandemia COVID-19 niemal 
z tygodnia na tydzień sparaliżo-
wała cały świat. Nowe zagroże-
nie w kilka miesięcy odebrało 
poczucie bezpieczeństwa i unie-

polski ład 
– próba reformy państwa

fot.pixabay
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możliwiło normalne życie, za-
mroziło również światową go-
spodarkę i spowodowało naj-
poważniejszy kryzys w historii 
ostatnich dziesięcioleci. Kryzys 
ten dotknął wszystkie państwa 
Europy i świata. 

P olski Ład to program roz-
woju, który ma na celu 
przede wszystkim wyjście 

z kryzysu wywołanego pandemią. 
To liczne projekty zmian w przepi-
sach dotyczące podatków, budow-
nictwa mieszkaniowego, zdrowia, 
ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnych, emerytur, działalności 
gospodarczej, rolnictwa i wielu in-
nych dziedzin życia. 

Do głównych fundamentów 
Polskiego Ładu należy zaliczyć: 
zwiększenie nakładów na opie-
kę zdrowotną do 7 proc. PKB.  
W tym aspekcie program zapo-
wiada też m.in. stworzenie Fun-
duszu Modernizacji Szpitali, uru-
chomienie Funduszu Medyczne-
go oraz uruchomienie Centrum 
Obsługi Pacjenta.

Polski Ład zakłada prawie dzie-
sięciokrotne zwiększenie kwoty 
wolnej od podatku do poziomu 30 
tys. zł. Dzięki temu obniżony zo-
stanie PIT i zwiększą się zarobki 
18 mln pracowników i emerytów. 
Ta zmiana oznacza też emerytu-
rę bez podatku dla 65 proc. eme-
rytów. Warto nadmienić, iż w pro-
gramie zapowiadana jest również 
likwidacja problemu umów śmie-
ciowych, które pozbawiają wie-
lu Polaków podstawowych praw, 
takich jak urlop, korzystanie ze 
zwolnienia lekarskiego, nie dają 
także możliwości stabilnego i bez-
piecznego planowania swego ży-
cia – problem ten przez wiele lat 
był bagatelizowany. 

Program zapowiada także 
utworzenie funduszu Polski Ład 
o wartości do kilkudziesięciu mi-
liardów złotych, który w połącze-
niu ze środkami europejskimi po-

zwoli wygenerować ponad 500 
tys. nowych miejsc pracy. Z tych 
funduszy będą przede wszystkim 
finansowane dwa obszary inwe-
stycyjne. Pierwszy to wielkie in-
westycje strategiczne, w tym m.in. 
realizacja programów infrastruk-
turalnych, takich jak Centralny 
Port Komunikacyjny czy budowa 
szybkiej kolei łączącej największe 
miasta. Drugi obszar inwestycji to 
szpitale, szkoły, infrastruktura kul-
tury i sportowa w polskich gmi-
nach, a więc inwestycje podnoszą-
ce jakość życia obywateli w swo-
ich miejscach zamieszkania. 

Program Polski Ład zakłada 
również aktywną postawę pań-
stwa w aspekcie polityki miesz-
kaniowej – państwo, za pośred-
nictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego, będzie gwarantować 
osobie zaciągającej kredyt miesz-
kaniowy wkład własny nawet 
do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł 
przez okres maksymalnie 15 lat. 
Ponadto, w miarę jak powiększać 
będzie się rodzina, BGK pomoże 
w spłacie części gwarantowanego 
kredytu mieszkaniowego. 

Ponadto budowa domu jed-
norodzinnego do 70 m2 będzie 
możliwa na podstawie zgłosze-
nia. Przepisy do minimum ogra-
niczą formalności. Nie będzie 
wymagana konieczność uzyska-
nia pozwolenia na budowę oraz 
obowiązek ustanowienia kierow-
nika budowy, a także prowadze-
nia dziennika budowy.

J ednym z najważniejszych 
elementów Polskiego Ładu 
jest Rodzinny Kapitał Opie-

kuńczy – to dodatkowy instru-
ment finansowy dla rodziców. To 
w sumie 12 tys. PLN, które ro-
dzice będą mogli elastycznie wy-
korzystać na pokrycie kosztów 
opieki nad drugim dzieckiem po-
między 12 a 36 miesiącem ży-
cia. Ten element programu nader 
często staje się elementem kry-

tyki ze strony środowisk liberal-
nych, które starają się za wszel-
ką cenę sformować narrację, ja-
koby programy socjalne i demo-
graficzne, takie jak Kapitał Opie-
kuńczy czy 500+, były niesku-
teczne, stanowiły mentalny po-
wrót do PRL, czy też wpływały 
na rozwój zachowań patologicz-
nych w polskim społeczeństwie. 

W arto w sposób meryto-
ryczny odnieść się do 
tych zarzutów. Otóż 

według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego w 2014 roku 
285 tys. Polaków żyło w skraj-
nym ubóstwie, zaś w roku 2019 
liczba ta stanowi 160 tys. obywa-
teli. Natomiast jeśli chodzi o dzie-
ci – w 2014 roku ponad 700 tys. 
żyło w warunkach skrajnego ubó-
stwa, zaś w roku 2019 300 tys. Ro-
dzinny Kapitał Opiekuńczy jest re-
alną próbą ograniczenia ubóstwa  
w polskim społeczeństwie oraz ma 
stanowić jeden z ważnych czynni-
ków pobudzających wzrost demo-
graficzny.

W ramach Polskiego Ładu 
przygotowano wiele programów 
ważnych dla rolnictwa.

Wieś i rolnictwo to nie tyl-
ko przeszłość, z której możemy 
być dumni. To również miejsce 
życia milionów Polaków, którzy 
śmiało patrzą w przyszłość. Pol-
ska wieś to dowód, że trady-
cja i nowoczesność nie tylko 
się nie wykluczają, ale stanowią 
syntezę tego, co najlepsze: nieza-
chwianej tożsamości i gotowości 
na wyzwania XXI wieku. Dlate-
go niezwykle istotne jest, iż pro-
gram Polski Ład odnosi się rów-
nież do tej materii. 

Najważniejsze zmiany, które 
w ramach rządowego programu 
Polski Ład będą służyć wspiera-
niu rolnictwa i rozwojowi obsza-
rów wiejskich, to wprowadzo-
ny wyższy zwrot akcyzy za pa-
liwo rolnicze. Nastąpią zmiany 
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na rzecz wsparcia rolników pro-
wadzących rolniczy handel deta-
liczny. 

Rolnicy będą mogli sprze-
dawać żywność do zakła-
dów prowadzących han-

del detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta finalnego, takich 
jak np. sklepy, restauracje, sto-
łówki na terytorium całego kra-
ju. Nowy Ład ma również na celu 
rozwiązanie problemu nadmiernej 
rozbieżności między cenami pła-
conymi rolnikom, a cenami pro-
duktów oferowanych konsumen-
tom. Duża różnica w łańcuchu po-
średników ma być zlikwidowa-
na poprzez stworzenie odpowied-
nich targów, także w większych 
miastach, aby rolnik mógł sprze-
dawać swoje produkty bezpośred-
nio, nawet do 100 tys. rocznie bez 
podatku. 

Rząd chce wspierać wszelkie-
go rodzaju działania indywidual-
nych gospodarstw rolnych, rodzin 
i społeczności wiejskich. Zapo-
wiada wprowadzenie dotacji mo-
tywacyjnych, np. dla rolników, 
którzy chcą zrestrukturyzować 
małe gospodarstwo lub przejść na 
rolnictwo ekologiczne. 

W ramach Polskiego Ładu 
dojdzie również do zmiany w za-
kresie ubezpieczania upraw – nie 
będzie to jednak rewolucja syste-
mowa, ale dopłaty dla rolników, 
związane z anomaliami pogodo-
wymi zostaną znacznie zwięk-
szone. Wyniosą one 1,4 mld 420 
ml zł, czyli o około pół miliar-
da złotych więcej niż obecnie. 
Gospodarstwa, które posiadają 
ubezpieczenie, uzyskają gwaran-
cję dopłaty do składki ubezpie-
czeniowej. Dodatkowo powsta-
nie Fundusz Gwarancji w Rol-
nictwie, który zapewni stałe źró-
dło finansowania wypłat pomo-
cy za poniesione straty w małych 
i średnich gospodarstwach rol-
nych w Polsce. 

Bardzo ważnym elementem 
Polskiego Ładu dla wsi są do-
datkowe środki na magazyny 
do przechowywania płodów rol-
nych. Nowe centra magazyno-
we i logistyczne będą kolejnym 
wsparciem dla polskich rolni-
ków. W ramach nowego progra-
mu dla rolnictwa 4,5 mld zł zo-
stanie przeznaczone na maga-
zyny, w których będzie można 
przechowywać produkty, by póź-
niej sprzedać je po lepszych ce-
nach. Rolnicy, którzy będą prze-
chowywać swoje plony, utworzą 
agroport, czyli port, który będzie 
pod kontrolą spółki Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
co wyeliminuje konieczność ko-
rzystania z usług innych pośred-
ników. 

P olski Ład zakłada także 
kompleksowy program 
walki z ASF, który obej-

mie m.in dotację dla rolników  
z obszarów objętych ASF na od-
budowę stada; wyrównanie strat 
poniesionych przez rolników  
w wyniku ASF; nieoprocento-
wane pożyczki na sfinansowa-
nie zobowiązań cywilnopraw-
nych dla producentów świń, któ-
rzy utrzymywali świnie na ob-
szarach dotkniętych ASF. W ra-
mach Polskiego Ładu rząd dekla-
ruje również uproszczenia praw-
ne dla rolników, które uwolnią 
wiejską działalność gospodarczą 
poprzez zmniejszenie wymagań 
biurokratycznych.

Reasumując,  najwyższy 
czas uruchomić strategię, któ-
ra pozwoli nam dokonać prze-
łomu i odzyskać to, co odebrał 
nam wirus – poczucie stabili-
zacji i pewną przyszłość. Pol-
ski Ład to kompleksowa i wie-
loaspektowa strategia przezwy-
ciężenia skutków pandemii. To 
ambitny plan gospodarczej re-
formy Polski.

Sylwester Śmiech

okNo życia    

Życie  

nienarodzonych  

to największy skarb 

Boży.

bł. kard. S. Wyszyński
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Zastanawialiście się kiedyś 
co właściwie oznacza słowo So-
lidarność? Oczywiście każdy  
z nas intuicyjnie definiuje to sło-
wo i większości wydaje się, że 
wiemy jakie jest jego znacze-
nie. Ale czy na pewno? Czy wła-
ściwie je interpretujemy, a może 
czy w ogóle się nad nim pochyla-

my? Najgorsze byłoby traktowa-
ne go jedynie jako nazwy wła-
snej związku zawodowego. Bio-
rąc pod uwagę drogę do powsta-
nia naszego Związku, poniesione 
ofiary i pokładane w nim nadzie-
je, byłoby to niewłaściwe. 

Może spróbujmy razem zba-
dać ile jest solidarności w „So-

lidarności”? Zajęcie trochę cza-
sochłonne, ale myślę, że war-
te zachodu. Po co? Moim zda-
niem po to, żeby usprawnić na-
sze działanie, żeby pokazać 
wszystkim pracownikom, że je-
steśmy godnymi swojej nazwy. 
W tym celu posłużę się definicją 
Andreasa Wildta. Opracował on 
sekwencję dziewięciu połączo-
nych warunków lub kryteriów, 
które muszą być spełnione, że-
byśmy mogli mówić o solidar-
ności. Postaram się odnieść do 
każdego z nich i przenieść ogól-

ile solidarności 
jest w „solidarności”
„Słowo solidarność skupia w sobie nasze pełne niepokoju na-
dzieje, pobudza do męstwa i do myślenia, wiąże ze sobą ludzi, 
którzy jeszcze wczoraj stali od siebie daleko”
     Józef Tischner

fot.pixabay
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ne rozważania nad pojęciem so-
lidarności na nasz – związkowy 
– grunt. 

Punktem wyjścia dla Wildta 
jest to, że specyfika moralnych 
aspektów solidarności opiera się 
na bezpośrednich intencjach oso-
by działającej, a nie intencjach 
odbiorcy. Tak więc trochę w myśl 
zasady, że po pierwsze ocenianie 
zawsze powinniśmy zacząć od 
siebie, a po drugie trudno się do-
myślać co inni, w tym wypadku 
członkowie (lub szerzej pracow-
nicy), mają w głowie, a może ra-
czej co mają na myśli. 

Wg Andreasa Wildta solidar-
ność odnosi się do zaangażowa-
nia w działanie lub dyspozycji do 
działania jednej osoby względem 
drugiej, wtedy i tylko wtedy, gdy:

I. W odniesieniu do bezpo-
średnich intencji osoby działają-
cej:

1. Działający i odbiorca 
są związani ze sobą uczuciem 
przynależności lub współczu-
cia.

Pierwszy punkt w przypad-
ku „Solidarności” wydaje się być 
spełniony w obydwu elemen-
tach, bo działamy na rzecz na-
szych członków i czymś natural-
nym jest, że współczujemy oso-
bie, która przychodzi do nas ze 
swoimi problemami. Co jednak  
w sytuacji zbiorowego prawa 
pracy, gdzie podejmując działa-
nia musimy liczyć się z tym, że 
ich efekty wpłynął na wszyst-
kich pracowników, bez wzglę-
du na przynależność. W tej sytu-
acji przecież działający i odbiorca 
nie są związani elementem przy-
należności. A co ze współczu-
ciem? Czy współczujemy niskich 
zarobków pracownikowi, który 
mówi, że związek zawodowy jest 
mu do niczego nie potrzebny. Nie 

mniej jednak po zakończonych 
negocjacjach pierwszy zapyta 
„Ile dali?” Tak więc w relacjach 
pomiędzy członkami możemy  
w tym punkcie mówić o spełnie-
niu pierwszego warunków soli-
darności. Niestety, w relacjach 
rozszerzonych na całą załogę, 
moim zdaniem, żadnej solidar-
ności nie ma. Zawsze mówię, że  
w takich sytuacjach nie ma sym-
patyków lub osób dobrze nam ży-
czących, które są poza Związ-
kiem. Tutaj mamy do czynienia 
z sytuacją zero-jedynkową. Jesteś 
w Związku lub poza nim. Wspie-
rasz nas lub pracodawcę.

2. Motywacja działającego 
jest przynajmniej częściowo al-
truistyczna.

Zachowanie polegające na 
działaniu na korzyść innych.  
A czymże innym jest działalność 
związkowa. Oczywiście mam na 
myśli postawę czynną, czyli po-
dejście na zasadzie „zróbmy coś 

z tym problemem”, a nie bier-
ną, gdzie dominuje nastawienie 
„zróbcie coś z tym problemem”. 
Działanie altruistyczne polega 
także na dobrowolnym ponosze-
niu pewnych kosztów przez jed-
nostkę na rzecz innej jednostki 
lub grupy. Znowu kwintesencja 
bycia związkowcem. Ilu z nas nie 
dostało premii uznaniowej tyl-
ko dlatego, że byli związkowca-
mi? Ile jest przypadków gorsze-
go traktowania członków „Soli-
darności”? Z tym punktem jest 
chyba jednak trochę gorzej nawet 
wśród związkowców. „Zapisałem 
się, płacę składki i nic więcej ode 
mnie nie chciej, bo się wypiszę”. 
Znamy to? Całe szczęście, że au-
tor mówi o przynajmniej częścio-
wo altruistycznej motywacji…

3. Działający jest przekona-
ny, że jego działania są poma-
ganiem odbiorcy w jakiegoś 
rodzaju sytuacji niepokoju, za-
grożenia.

fo
t.p
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Tutaj już bardziej na spo-
kojnie, bo w normalnych sytu-
acjach i relacjach nikt w związ-
ku zawodowym nie podejmu-
je działań, które zaszkodzą in-
nym. Oczywiście pomijam sy-
tuacje wyjątkowe, gdy Zwią-
zek musi, a raczej czuje po-
winność wyrażenia zgody na 
przejściowe pogorszenie sytu-
acji pracowników po to, żeby 
ochronić firmę przed upad-
kiem. Po to, żeby przetrwać.  
Z pełną premedytacją mówię 
tu o przejściowej sytuacji, bo 
większość kryzysów ma to do 
siebie, że kiedyś się kończą 
czymś lepszym niż definitywny 
upadek. Wtedy nasza rola pole-
ga na „odebraniu” udzielonego 
„kredytu”.

4. Działający postrzega za-
grożenie jako problem moral-
ny, mianowicie jako źródło ob-
ligacji, zazwyczaj również jako 
niesprawiedliwość dla odbior-
cy.

Kolejny punkt obrazujący 
solidarność w „Solidarności”. 
Oczywiście zdarzają się sytu-
acje, gdzie mamy do czynienia 
z różnicą ocen co do sprawie-
dliwości działań podejmowa-
nych na przykład przez praco-
dawcę. Zgłasza się do nas pra-
cownik, który we własnej oce-
nie traktowany jest niespra-
wiedliwie. Niestety, obiektyw-
na ocena sytuacji tej niespra-
wiedliwości nie dostrzega. Na-
tomiast co do zasady w zdecy-
dowanej większości musimy,  
a nawet chcemy reagować na 
niesprawiedliwość i moral-
nie wątpliwe postępowanie. 
No właśnie tylko czy to „chce-
my” nie jest zbyt uogólnione, 
a może to tylko kilka osób do-
strzega i widzi potrzebę działa-
nia, a większość mówi „mnie to 
nie dotyczy”?

5. Działający wierzy, że oso-
biście jest moralnie zobowiąza-
ny do działania.

Na naszym związkowym po-
dwórku chyba należałoby odróż-
nić tutaj obowiązek, który jest ze-
wnętrznym bodźcem do działania 
od powinności, czyli nakazu da-
wanego samemu sobie. Tutaj do-
tykamy, mówiąc trochę „górno-
lotnie” idei związkowca, a nie po-
dejścia czysto pragmatycznego. 
Jak mi się opłaca to się zapiszę, 
a jeżeli z jakichkolwiek wzglę-
dów przestanie mi się opłacać, 
to zrezygnuję. Będąc członkiem 
związku zawodowego często od-
czuwam właśnie tę powinność, że 
coś powinienem zrobić, za kimś 
się wstawić. Często, oceniając sy-
tuację „na zimno”, bardziej ra-
cjonalne, z własnego punktu wi-
dzenia, byłoby nie podejmowa-
nie żadnych działań. No ale mo-
ralne zobowiązanie do działania 
tę racjonalność niekiedy wyłącza,  
a punktem orientacyjnym prze-
staje być własny interes, a staje 
się nim interes osoby skrzywdzo-
nej, źle traktowanej, dyskrymino-
wanej lub mówiąc krótko potrze-
bującej pomocy.

6. Działający nie ma prze-
konania, że odbiorca ma for-
malne, legalne (zgodne z pra-
wem) lub moralne prawo do 
jego pomocy.

Oczywiście nie chodzi tu  
o zobowiązanie typu „płacę  
i wymagam”. Zdaję sobie sprawę  
z tego jak wiele w naszych szere-
gach jest osób, które tak postrze-
gają związek zawodowy. Celo-
wo nie piszę „Solidarność”, bo 
z nią ma to niewiele wspólne-
go. Deklaracja członkowska nie 
jest umową o świadczenie usług, 
a właśnie zadeklarowaniem chę-
ci bycia w określonej społeczno-
ści, a nawet wspólnocie. Chcemy 
być członkami związku zawo-fo

t.p
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dowego, żeby sobie nawzajem 
pomagać, żeby wspólnie dzia-
łać dla poprawy warunków pra-
cy. Nie ma tu żadnego formalne-
go przymusu działania na rzecz 
pozostałych członków. Nic nie 
musimy i nic nie jesteśmy niko-
mu winni. Natomiast powinni-
śmy działać na rzecz innych, bo 
taką czujemy powinność, bo po 
prostu tak trzeba. Być może po-
równanie, które mi się nasuwa 
nie jest adekwatne do sytuacji,  
a może nawet niewłaściwe. Mam 
na myśli Inkę, która „zachowa-
ła się jak trzeba”. Ona nicze-
go nie musiała, ale chciała dzia-
łać i godziła się na ewentualność 
oddania życia w obronie ojczy-
zny. Wymiar działań i ponoszo-
nych kosztów jest nieadekwatny, 
ale mechanizm ten sam. Krzyw-
dzą jednego z nas, więc powin-
niśmy działać. Oczywiście będą 
też tacy, którzy się nie zaangażu-
ją z myślą, że „po mnie nie przyj-
dą”. Niestety może się zdarzyć, 
że wcześniej lub później przyjdą 
po każdego. Dlatego trzeba być 
solidarnym.

II. W odniesieniu do tego, co 
działający zakłada odnośnie do 
intencji odbiorcy:

7. Działający zakłada, że 
odbiorca ocenia swoje zagro-
żenie (złe położenie) w podob-
ny sposób.

Tu znowu zbliżamy się do 
pojęcia sprawiedliwości i su-
biektywnego lub obiektywnego 
oceniania rzeczywistości. Ko-
muś może się wydawać, że kie-
rownik powinien zarabiać dzie-
sięć razy więcej od szeregowego 
pracownika, obaj są w złej sytu-
acji i przy podziale środków na 
wynagrodzenia powinni dostać 
na przykład po dziesięć procent 

podwyżki. Jeden pięćset, drugi 
pięć tysięcy. Po co ten przydługi 
wywód? Ano po to, żeby zobra-
zować, że bycie solidarnym za-
kłada w sobie to, że osoba, któ-
ra tej solidarności od nas ocze-
kuje jest w podobnym położeniu 
lub grozi jej podobne niebezpie-
czeństwo. Mówimy tu oczywi-
ście o motywacji osoby działają-
cej tu i teraz. 

Przed podjęciem konkret-
nych kroków musimy dokonać 
oceny sytuacji i wziąć pod uwa-
gę jej konteksty. W naszej dzia-
łalności oczywiście nie powin-
niśmy doprowadzać do sytu-
acji, że oczekujemy od jednego 
członka rezygnacji z zajęć do-
datkowych dla dziecka, bo dru-
gi oczekuje naszej solidarności 
w walce o środki na podróż do-
okoła świata. Podsumowując, je-
żeli przychodzi do mnie pracow-
nik i mówi, że jest w złym po-
łożeniu, to czymś oczywistym 
wydaje nam się, że oceniamy je  
w podobny sposób. W innym 
przypadku mielibyśmy do czy-
nienia raczej z wykorzystaniem 
kogoś do realizacji własnych ce-
lów, a nie solidarnością

8. Działający zakłada, że 
odbiorca jest zmotywowany  
i podejmuje, w miarę możliwo-
ści, poważny wysiłek, by zna-
leźć rozwiązanie swojej trud-
nej sytuacji.

Punkt z gatunku „oczywi-
stych oczywistości”, ale czy dla 
każdego? Czy wszyscy w naszej 
organizacji robią, co w ich mocy, 
żeby rozwiązać konkretny pro-
blem? A może mamy tzw. pasa-
żerów na gapę, którzy po raz ko-
lejny powiedzą po co mam co-
kolwiek robić, skoro zrobią to 
inni, a problem i tak zniknie. Ale 

tutaj znowu, podejmując działa-
nia, musimy zakładać, że „wszy-
scy jedziemy na jednym wóz-
ku”, a więc „wszystkie ręce na 
pokład”. Przy innym nastawie-
niu trudno mówić o solidarności, 
a nawet o sensie podejmowania 
jakichkolwiek działań.

9. Działający zakłada przy-
najmniej możliwość zaistnienia 
analogicznej sytuacji, w której 
odbiorca działa, działał lub bę-
dzie działał w analogiczny spo-
sób wobec niego lub trzeciej 
strony i będzie to kierowane po-
dobnymi motywacjami.

Postawa godna każdego 
muszkietera. „Jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego”. My-
ślę, że to jest punkt będący pod-
sumowaniem definiowania soli-
darności i próby jej przełożenia 
na grunt działalności związko-
wej. Działamy w obronie jednej 
grupy z przeświadczeniem, że  
w razie potrzeby takie same, ade-
kwatne działania podejmiemy  
w interesie innej, a być może 
mojej grupy.

No to już wiemy jak blisko, 
a niektórzy może niestety trochę 
dalej, jesteśmy od pierwotne-
go znaczenia słowa solidarność. 
Może nasze instynktowne od-
bieranie tego słowa stało się bar-
dziej racjonalne. W końcu nazwa 
zobowiązuje. 

Pisząc ten artykuł zastana-
wiałem się czy profesor Ka-
rol Modzelewski, będący inicja-
torem nazwania rodzącego się 
związku zawodowego właśnie 
„Solidarność”, był świadomy jak 
trudno będzie sprostać temu tytu-
łowi. W to, że przyszłe pokolenia 
dadzą radę unieść to dziedzictwo 
z pewnością nie wątpił.

Ireneusz Pszczoła
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gigantyczne podwyżki 
prądu i gazu 
– podziękować możemy ue

17 grudnia Urząd Regulacji 
Energetyki opublikował komuni-
kat o zatwierdzeniu nowych ta-
ryf na sprzedaż energii dla czte-

rech tzw. sprzedawców z urzę-
du (PGE, Tauron, Enea i Energa) 
oraz pięciu największych spół-
ek dystrybucyjnych. Rachun-

ki za prąd gospodarstw domo-
wych wzrosną średnio o 24 pro-
cent. Według szacunków URE 
oznacza to, że przeciętna polska 
rodzina zapłaci miesięcznie za 
energię o 21 zł więcej.

Gwałtowny wzrost cen ener-
gii nie tylko w Polsce, ale w ca-
łej Europie to skutek unijnej po-
lityki klimatyczno-energetycz-

od 1 stycznia rachunki za prąd wzrosną średnio o 24 proc. 
Powód to unijna polityka klimatyczna, której koszty stano-
wią dwie trzecie ceny energii w Polsce. jeszcze bardziej, bo 
aż o 54 proc. zdrożeje gaz.

fot.pixabay



14

ekologia – fakty i mity Czas Solidarności, styczeń-luty 2022

nej. Cena uprawnień do emisji 
CO2, które zgodnie z wymoga-
mi Brukseli musi kupować ener-
getyka konwencjonalna, wzro-
sły w ciągu ostatniego roku trzy-
krotnie: z 30 euro/t w grudniu 
2020 do ok. 90 euro/t na począt-
ku grudnia bieżącego roku. 

Jak wyliczył Polski Komi-
tet Energii Elektrycznej koszt 
uprawnień do emisji CO2 sta-
nowi już 59 proc. ceny energii  
w Polsce. Kolejne 8 proc. to bez-
pośrednie dopłaty do Odnawial-
nych Źródeł Energii, które uisz-
czamy co miesiąc w naszych ra-
chunkach za prąd. Łącznie więc 
polityka klimatyczno-energe-
tyczna UE to 67 proc. ceny ener-
gii. Innymi słowy, gdyby dzisiaj 
zlikwidować lub zawiesić unijne 
parapodatki, prąd w naszym kra-
ju staniałby o dwie trzecie.

Podwyżki cen prądu w na-
szym kraju są jednak niczym  
w porównaniu do tego, co dzie-
je się w innych europejskich kra-
jach. Polska dzięki energetyce 
opartej na węglu od miesięcy ma 
niemal najtańszą energię w Eu-
ropie, a jej cena rośnie znacznie 
wolniej niż w państwach, w któ-
rych, zgodnie z unijną doktryną 
klimatyczną, zastąpiono węgiel 
w energetyce gazem i odnawial-
nymi źródłami energii.

W tym roku pogo-
da wyjątkowo nie 
sprzyjała „zielonej” 

energetyce. Wiatr wiał słabo,  
a słonecznych dni było mało.  
W efekcie wiatraki i panele fo-
towoltaiczne wyprodukowa-
ły bardzo niewiele energii. Nie-
efektywność OZE spowodowała  
z kolei ogromny wzrost za-

potrzebowania na gaz 
ziemny, windując jego 
cenę do rekordowych 
poziomów. Od stycznia 
cena błękitnego paliwa 
na europejskich giełdach 
wzrosła siedmiokrotnie.

Gazowa drożyzna od-
bije się również na bu-
dżetach domowych pol-
skich rodzin. Od stycz-
nia rachunki za gaz wzro-
sną o 54 proc. To jednak 
dopiero pierwsza z kil-
ku podwyżek, które nas 
czekają. W grudniu we-
szła w życie noweliza-
cja prawa energetyczne-
go, zgodnie z którą pod-
wyżka cen gazu zosta-
ła rozłożona na raty. Ten 
instrument został wpro-
wadzony, aby wzrost cen 
był nieco mniej szokują-
cy dla obywateli. Rozło-
żenie na raty oznacza jed-

nak, że kolejne skokowe pod-
wyżki cen gazu w kolejnych la-
tach są już przesądzone.

Oczywiśc ie  na jbardzie j 
odczują je ci, którzy gazem 
ogrzewają swoje domy. War-
to tutaj podkreślić, że polski 
rząd m.in. w ramach programu 
„Czyste Powietrze” od lat pro-
muje likwidacje kotłów węglo-
wych właśnie na rzecz instala-
cji grzewczych zasilanych błę-
kitnym paliwem. Co więcej od 
1 stycznia całkowicie zlikwido-
wana została możliwość uzy-
skania dofinansowania w ra-
mach programu „Czyste Powie-
trze” do wymiany starego pieca 
na nowoczesny, niskoemisyjny 
kocioł węglowy.

Łukasz Karczmarzyk
www.solidarnosckatowice.pl
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a więc 
wojna 

Sądzę, że mimo oczywistej 
grozy 1 września 1939 roku nie-
wiele było osób, które zdawały 
sobie sprawę, że komunikat spe-
cjalny wygłoszony przez Józefa 
Małgorzewskiego w Polskim Ra-
dio otwiera zupełnie nową epokę  
w dziejach Polski, dodajmy – która 
nie została zamknięta do dziś. Tak 
pod względem politycznym, jak 
i mentalnym, i nie chodzi o pod-

noszoną co jakiś czas kwestię nie-
mieckich odszkodowań, ale raczej 
o brzemienne w skutkach spojrze-
nie na własną historię.

W zawrotnym tempie zdarzeń 
dziejowych bilans decyzji i skut-
ków, które doprowadziły do klę-
ski 1939 r., wciąż nie został w peł-
ni dokonany, a mimo to został wy-
party z powszechnej świadomości. 
A jest on przerażający! 

Utraciliśmy blisko połowę te-
rytorium, w tym dwa z pięciu naj-
ważniejszych ośrodków nauko-
wych. Niemcy wymordowali 6 
mln obywateli polskich (wg naj-
nowszych badań IPN) – w zasa-
dzie w równych proporcjach Po-
laków i Żydów. Planowe ludo-
bójstwo dotyczyło obu narodów 
w równym stopniu po stronie nie-
mieckiej i jedynie Polaków po 
stronie sowieckiej, gdzie ekstermi-
nowano najprawdopodobniej do 2 
mln naszych rodaków. Do tego na-
leży doliczyć ofiary zbrodni ukra-
ińskich na wschodzie. W sumie  
w wyniku II wojny światowej Pol-
ska utraciła jedną trzecią ludności 
– od 11 do 13 mln obywateli. 

W skoordynowanych ak-
cjach obu okupantów mordowa-
no przede wszystkim intelektual-

Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na 
plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawia-
my na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek na-
rodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. 
Musimy myśleć tylko o jednym: walka aż do zwycięstwa. 

fot. pixabay
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ne elity kraju, profesorów, inży-
nierów, księży, działaczy społecz-
nych etc. Znaczna część ocalonych  
z tego  kataklizmu została okale-
czona fizycznie i psychicznie, i ni-
gdy już nie odzyskała równowagi, 
pozwalającej na normalne funk-
cjonowanie w społeczeństwie.

Symbolem tego wyniszcze-
nia stał się niemiecki obóz 
w Oświęcimiu, zbudo-

wany w połowie 1940 r. z powo-
du przepełnienia więzień na tere-
nach okupowanych i przeznaczo-
ny dla Polaków. Żydów wywożo-
no i mordowano w Brzezince do-
piero od 1942 r. Są także ofiary 
masowych deportacji i przymuso-
wych robót na całym terenie oku-
powanym przez Niemcy i ZSRR. 
Urzędy pracy Rzeszy były agen-
dami służącymi do pozyskiwania 
niewolników, których było przy-
najmniej 2,5 miliona, do czego na-
leży doliczyć ok. 300 tys. jeńców 
wojennych, pracujących często 
ponad siły i w straszliwych warun-
kach. Przymusowy robotnik sta-
wał się własnością pracodawcy  
i tak najczęściej był traktowany. 

Ten rodzaj represji nie omi-
nął najmłodszych, dolna grani-
ca wieku dzieci polskich przezna-
czonych do pracy na terenie Rze-

szy w 1943 r. to dziesięć lat! Dzie-
ci te były często zamykane w spe-
cjalnych obozach pracy, jak np.  
w Łodzi, gdzie trafiały również 
niemowlęta odebrane polskim 
matkom. Równolegle Niemcy re-
alizowali projekt odzyskiwania 
„rasowo wartościowego elemen-
tu”, czyli germanizacji małych Po-
laków – objął on według ostroż-
nych szacunków 200 tys. dziew-
czynek i chłopców spełniających 
„kryteria rasowe”. Podobnie trak-
towano dzieci zamordowanych  
i uwięzionych Polaków na terenie 
ZSRR – jednak ich liczba jest bar-
dzo trudna do ustalenia, były to ra-
czej setki tysięcy najmłodszych 
obywateli II Rzeczpospolitej.

Osobną kwestię stanowią stra-
ty materialne. Dziś szacuje się je 
na blisko tryliard  USD (wg sejmo-
wego Sprawozdania w przedmio-
cie strat i szkód wojennych Polski 
w latach 1939–1945 ok. miliarda 
złotych wg wartości z 1939 roku, 
nie uwzględnia ono jednak wie-
lu elementów, np. wartości pra-
cy zamordowanych i okalecza-
nych)! Złożyły się na nie znisz-
czenia wojenne, także te celowo 
przeprowadzane. Do najbardziej 
znanych należy zagłada Warsza-
wy, ale były przecież i inne, jak 

bombardowa-
nie Frampola, 
gdzie 3 wrze-
śnia 1939 r., 
mimo bra-
ku obiektów 
wojskowych, 
L u f t w a f f e 
urządziło so-
bie ćwiczenia, 
w wyniku cze-
go zniszczono 
90% budyn-
ków w mia-
steczku.  Spa-
lono doszczęt-
nie przynaj-
mniej 400 wsi, 

pozbawiając ocalałych dachu nad 
głową i środków do życia.

Nie można zapomnieć, 
że zarówno Niemcy, jak 
i Rosjanie na terenach 

okupowanych prowadzili zorga-
nizowany rabunek wszystkiego, 
co przedstawiało jakąkolwiek 
wartość. Dotyczyło to zarów-
no instytucji, jak i osób prywat-
nych. W drugim przypadku skala 
procederu jest bardzo trudna do 
oszacowania, wiadomo jednak, 
że wciąż na stołach niemieckich 
i rosyjskich domów pojawia się 
zastawa ukradziona w Polsce,  
a na ścianach wiszą obrazy za-
mordowanych właścicieli. 

III Rzesza utworzyła Główny 
Urząd Powierniczy Wschód, któ-
rego zadaniem było nadzorowanie 
rabunku i bezwzględnej eksploata-
cji podbitych terenów. Konfisko-
wano całe przedsiębiorstwa, tabor 
kolejowy, przedmioty codzienne-
go użytku, dzieła sztuki, zwierzęta 
gospodarskie, wycinano lasy. Ce-
lowa dewastacja objęła Polskę we 
wszystkich dziedzinach, bo osta-
tecznym celem okupantów było fi-
zyczne, materialne i duchowe wy-
niszczenie narodu polskiego.

J ednym zdaniem powiedzieć, 
że w czasie drugiej woj-
ny światowej spotkała nas 

niewyobrażalna tragedia, to wła-
ściwie nic nie powiedzieć. Bra-
ku własnego państwa nie dało się  
w żaden sposób zrekompensować. 
Polska została cofnięta w rozwoju 
przynajmniej o pół wieku. Wojna 
jeszcze raz okazała się złem abso-
lutnym, a pełne patosu słowa mini-
stra Becka nic niewartymi frazesa-
mi. Pokój należy bowiem ratować 
za wszelką cenę! 

W 1939 r. elity polityczne za-
wiodły nas zupełnie, okazały się 
złożone z zadufanych w sobie dy-
letantów i ostatecznie skompromi-
towały się ucieczką z kraju w sy-
tuacji, gdy wciąż 600 tys. polskich 
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żołnierzy znajdowało się pod bro-
nią. Klęska okazała się nieodwra-
calna, a sojusze iluzoryczne, bo 
kto liczy się ze słabym? 

M imo tego wszystkie-
go przedstawiciele ów-
czesnej władzy nie-

rzadko nadal ukazywani są jako 
pozytywni bohaterowie polskiej 
historii, tak jakby wypadki drugiej 
wojny światowej niczego nas nie 
nauczyły. Minęły, co prawda, 82 
lata od jej rozpoczęcia, ale wiele 
wskazuje, że dzieje zatoczyły koło 
i znaleźliśmy się w sytuacji podob-
nej do tej sprzed wybuchu ostat-
niej wojny światowej. 

Codziennie jesteśmy konfron-
towani z agresywną polityką Rosji 
i Niemiec wobec Polski. Nie moż-
na się spodziewać, by tzw. wojna 
hybrydowa na granicy z Białoru-
sią szybko się skończyła, a z pań-
stwem Łukaszenki nie tak daw-
no jeszcze mieliśmy poprawne 
stosunki. W każdej chwili może 
eskalować wojna na Ukrainie, a jej 
skutki są nieprzewidywalne. 

Nasz najważniejszy sojusz-
nik USA to gasnące imperium,  
w dodatku położone za oceanem. 
A stosunek tego mocarstwa do 
Polski jest co najmniej dwuznacz-
ny. Nawet za poprzedniego prezy-
denta, kiedy nasze relacje podob-
no były wzorcowe, ambasadorem 
została osoba bezwzględnie i bez-
czelnie wymuszająca koncesje 
wygodne dla własnego państwa, 
a szkodliwe dla Polski. O obec-
nym ambasadorze trudno na ra-
zie wiele powiedzieć, prócz tego, 
że jest synem najgorszego w hi-
storii USA doradcy prezydenta do 
spraw bezpieczeństwa i że wraz  
z nim wysłano do Polski w nie-
codziennej i tajemniczej misji sio-
strę –  dziennikarkę i lewicową 
aktywistkę, co już samo w sobie 
nie wróży dobrze.

Oczywiście Niemcy nie mają 
obecnie armii stwarzającej za-

grożenie dla Europy, ale dla Pol-
ski już tak. Nie muszą jednak 
jej używać, stopień uzależnienia 
polskiej gospodarki od niemiec-
kiej jest olbrzymi, a i narzędzia 
polityczne – dzięki kontroli in-
stytucji Unii Europejskiej – ma 
nasz zachodni sąsiad potężne. 

Z Rosją jest natomiast tak, jak 
zawsze: nigdy nie jest tak słaba, 
na jaką wygląda ani taka silna, 
jak się o niej mówi. Z całą pew-
nością militarna przewaga rosyj-
ska nad Polską jest wystarczają-
ca, by zadać dotkliwy cios na-
szemu państwu. Tym bardziej, że 
nie udało nam się przez ostatnie 
30 lat zbudować trwałych soju-
szy regionalnych. Nie mamy też 
żadnej odpowiedzi na zagrożenie 
nuklearne z tamtej strony.

W obec powyższego ro-
dzą się pytania, czy 
obecne elity politycz-

ne są w stanie sprostać tak trud-
nej sytuacji, czy rozumieją to-
czoną obecnie grę geopolitycz-
ną, czy mają świadomość, że po-
kój jest wart każdej ceny, a woj-
na złem, do którego nie moż-
na nigdy dopuścić? Czy w swo-
im postępowaniu będą kierowa-
ły się politycznym pragmaty-
zmem, czy ograniczą się do wy-
głaszania płomiennych przemó-
wień i bezpodstawnych zapew-
nień, że nic nam obecnie nie gro-
zi? I wreszcie, czy są mentalnie 
zdolne do zarzucenia partyjnych 
gierek i przepychanek, powścią-
gnięcia własnej arogancji, pazer-
ności i rzeczywistego, a nie uda-
wanego myślenia w perspekty-
wie dobra narodowego?

WAldeMAR
jAkuboWSki

Bóg jest zdolny wy-
prowadzić naród ku 

wolności (...) gdy lud 
żyje wiarą,  

nadzieją, miłością, 
prawdą i sprawiedli-

wością.

błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko

PaTroN
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Tomasz Lem w Awanturach na tle powszechnego ciążenia wspo-
mina swego ojca. Dzięki licznym anegdotom i barwnie odmalowa-
nym scenom z życia codziennego możemy na wybitnego pisarza 
spojrzeć w zupełnie nowy sposób. Stanisław Lem jawi się w tej 
książce nie tylko jako autor światowych bestsellerów, ale także jako 
zapalony narciarz, domorosły mechanik i konstruktor elektrycznych 
silników, niesforny łasuch, chowający za meblami papierki po cu-
kierkach, a przede wszystkim jako ojciec. 

Nie brakuje w książce wzruszających historii, ale jednocze-
śnie nie są to historie wyłącznie sentymentalne. Tomasz Lem po-
trafi na swojego ojca spojrzeć także krytycznym okiem. Mimo-
chodem, na marginesie snutych wspomnień, udało się przywo-
łać klimat lat 70-tych i 80-tych, lat, które nie były łatwe, ale dla 
wielu pozostaną w pamięci jako lata cudownego dzieciństwa. 

Książka to pasjonująca i pełna przygód opowieść o odkryciach, 
które zmieniły świat!

Tajemnicze miasta pośrodku nieprzebytej dżungli, mieniące się 
złotem grobowce i dobrze zachowane szkielety naszych przodków 
– to ślady, z których możemy wyczytać dzieje ludzkości. Wybucho-
we połączenie wiedzy historycznej i najlepszych powieści przygo-
dowych!

Odkrycia archeologów poprzedzają lata żmudnych przygoto-
wań, zdobywania informacji, zgód i funduszy, by nie tylko odna-
leźć skarby dawnych cywilizacji, lecz przede wszystkim zrozumieć, 
kim byli, co czuli i jak myśleli ludzie, którzy je tworzyli.

Sto wypraw i olśniewających znalezisk, sześć kontynentów i po-
nad trzy miliony lat historii. A wszystko to opowiedziane na podsta-
wie relacji odkrywców i naukowców, którzy w drodze do celu łama-
li tajne kody, ścigali się z szabrownikami, błądzili i ściągali na sie-
bie starożytne klątwy.

Publikacja zawiera zapiski Ryszarda Wichorowskiego, działacza 
NSZZ „Solidarność” z Zamościa, dotyczące pobytu w ośrodkach 
odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie, robione na 
bieżąco w okresie internowania. 　

Ryszard Wichorowski (ur. 1937), pracownik Przedsiębiorstwa 
Państwowa Komunikacja Samochodowa i działacz NSZZ „Soli-
darność” w Zamościu, w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 1 grud-
nia 1982 r. przebywał jako internowany w ośrodkach odosobnienia  
w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie. Podczas pobytu w Kwi-
dzynie spisał wspomnienia z pierwszych miesięcy stanu wojenne-
go, a następnie robił codzienne zapiski dotyczące więziennej rze-
czywistości.

Książka wydana przez Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodo-
wej.
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bohaterowie solidarności

W okresie stanu wojen-
nego szczególna rola przy-
padła oficjalnym mediom, 
które stały się narzędzia-
mi propagandy, utrwalają-
cej pogląd o „normalizacji” 
po 13 grudnia 1981 roku,  
a jednocześnie skierowanej 
przeciwko działaczom opo-
zycji. 

Swoją opinię wobec pro-
pagandy stanu wojennego 
świdniczanie postanowili wy-
razić w specyficzny sposób. 

Na pomysł spacerów 
wpadła grupa emerytów 
z przewodniczącym Koła 
emerytów NSZZ Solidar-
ność, Janem Kaźmiercza-
kiem. „Świdnickie spacery” 
polegały na masowym wy-
chodzeniu z domów w po-
rze nadawania głównego 
wydania „Dziennika Tele-
wizyjnego”, którego emisja 
rozpoczynała się na antenie 
pierwszego programu tele-
wizji o godz. 19.30.

4 lutego 1982 roku nie-
wielka grupa wyszła na spa-
cer w porze emisji telewizyj-
nego dziennika. Nazajutrz, 
5 lutego 1982 roku, odbył 
się masowy spacer.

Spacery organizowa-
ne były oddolnie przez spo-
łeczność Świdnika, a brały 
w nich udział całe rodziny.  
Po kilku dniach akcja rozwi-
nęła się, gromadząc paroty-
sięczne tłumy. Mieszkańcy 
bloków przy głównej ulicy 
wystawiali przodem do okna 
telewizory, gasząc światła 
w mieszkaniach, niektórzy 
ustawiali na parapetach za-
palone świeczki.

historia.swidnik.net.

40 lat temu w nocy z soboty 
na niedzielę, z 12 na 13 grudnia 
w Polsce wprowadzono stan wo-
jenny. Przeciwko społeczeństwu 
użyto całej siły państwa. Wypro-
wadzono na ulice około 100 tys. 
różnych formacji mundurowych, 
żołnierzy, milicji, funkcjonariuszy 
SB, ZOMO, ORMO, ROMO. 

Już wieczorem 12 grudnia  
internowano liderów i działaczy 
NSZZ ,,Solidarność”. W Kraśni-
ku udało się uniknąć aresztowa-
nia Wiesławowi Pastuszko. Dzię-
ki temu mógł już w niedzielę roz-
począć przygotowania do strajku 
w FŁT. Zorganizowanie protestu 
nie było łatwym zadaniem, część 
liderów przez stan wojenny wy-
cofało się z aktywności. 

Trzeba podkreślić, że FŁT, 
po ogłoszeniu stanu wojenne-
go, była zakładem zmilitaryzo-
wanym. Na kilkanaście funkcjo-
nujących wydziałów, od godzi-

ny 7.00 strajk podjęły tylko dwa.  
Rozpoczęło się organizowanie 
Zakładowego Komitetu Strajko-
wego. W kilka godzin do straj-
ku przystąpiły kolejne wydziały. 
W organizację protestu zaanga-
żowali się spontanicznie młodzi 
pracownicy, nie będący funkcyj-
nymi działaczami związku. 

Komitet Strajkowy spotykał 
się w różnych miejscach zakładu. 
W godzinach południowych ogło-
sili, że w całym zakładzie FŁT 
jest prowadzony strajk okupacyj-
ny, łącznie z wydziałami wojsko-
wymi. Postawiono barykady z pa-
let metalowych na bramie wejścio-
wej i bramach wjazdowych. 

Mimo panującego mrozu 
wszystkie służby powołane do 
obsługi strajkującej załogi dzia-
łały sprawnie. Stołówka dostar-
czała posiłki, okoliczni rolnicy 
przywozili mięso i inne produk-
ty, rodziny pracowników, przy-

STrajki
w kraśNiku
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chodząc w odwiedziny, przeka-
zywały domowe przetwory. 

Komitet Strajkowy kontak-
tował się z wydziałami i innymi 
zakładami w regionie przez łącz-
ników. Połączenia telefoniczne 
były w tym czasie odcięte w ca-
łej Polsce. Podniosłą chwilą była 
Msza św. odprawiona na terenie 
FŁT przez ks. dziekana Stanisła-
wa Szczukę. Na wydziały udali 
się księża z posługą komunii św. 
Dla wielu strajkujących było to 
niezwykłe przeżycie. Uzyskanie 
pozwolenia na Mszę Św. na tere-
nie fabryki nie było łatwe. Łącz-
nik po rozmowie z dziekanem 
musiał udać się do Lublina, do 
ks. biskupa Bolesława Pylaka. 

Pacyfikacja strajku w FŁT na-
stąpiła w nocy z 17/18 grudnia. 
Kilka godz. wcześniej przewod-
niczący strajku Wiesław Pastusz-
ko wraz z obstawą opuścił zakład 
i pozostał w ukryciu, wydając pra-
sę podziemną. Atak nastąpił od 
strony lasu. Wycięto kilka drzew 
i czołgiem przerwano ogrodzenie 
FŁT. Poszczególne wydziały były 
otaczane przez ZOMO. Ludzie  
w obstawie wojska byli wyprowa-
dzani z hal fabrycznych. 

Na dwóch wydziałach strajku-
jący stawiali opór, użyto środków 
przymusu. Na wydział Gabary-
tów musiały wkraczać jednost-
ki specjalne, przy pomocy petard 
i gazów zmusili strajkujących do 
opuszczenia hali. Przejściu załogi 
do głównej bramy zakładu towa-
rzyszył szpaler wojska, oddzia-
łów ZOMO i huk petard. 

Wychodzącym ze strajku tłu-
mom towarzyszył krzyż. Niosą-
cy go robotnicy śpiewali pieśni 
kościelne. Przeszli nocą ulica-
mi Kraśnika Fabrycznego, uda-
jąc się do Kościoła św. Józefa Ro-
botnika, by modlitwą podzięko-
wać Matce Najświętszej za opie-
kę i prosić o szczęśliwe dla Pol-
ski zakończenie stanu wojennego. 

Po strajku przez kilka dni były 
aresztowania i represje najbardziej 
aktywnych uczestników protestu. 
W Kraśniku dotyczyło to ok. 100 
osób, jednych internowano, skazy-
wano i wsadzano do więzienia, in-
nych zwalniano z pracy. 

Represje i aresztowania za 
działalność opozycyjną w Kra-
śniku trwały także po zakończe-
niu stanu wojennego. Po straj-
ku nastał czas działalności pod-
ziemnej NSZZ ,,Solidarność”, 
która stanowiła główną siłę opo-
zycji w latach 80-tych PRL. 

Niewiele było miast w Pol-
sce, w których dwa zakła-
dy podjęły strajk okupacyjny. 
W tym samym dniu – 14 grud-
nia – do strajku przystąpił PKS-
Towarowy w Kraśniku. Służby 
PRL-u nie przypuszczały, że doj-
dzie do strajku w tym zakładzie 
i nie wyznaczyły liderów związ-
kowych do internowania. 

Przewodniczącym NSZZ „So-
lidarność” był tam Jan Sobota, 
który zwołał innych funkcyjnych 
działaczy i zorganizowali zebranie  
z załogą. Na zebraniu postanowio-
no o powstrzymaniu się od pracy 
i podjęciu strajku. Zakład zajmo-
wał się głównie transportem, więc 
samochody do obsługi innych firm 
nie wyjechały z bazy. 

W zakładzie tym pracowało 
ok. 300 osób, strajk trwał od godz. 
7.00. Brutalna akcja ZOMO i mili-
cji zakończyła strajk w PKS w go-
dzinach wieczornych tego samego 
dnia. Następnego dnia rozpoczę-
ły się aresztowania i internowania 
aktywnych działaczy strajku. 

Lider tego przestoju Jan So-
bota, przed rozbiciem wymknął 
się z zakładu i znalazł schronie-
nie u strajkującej załogi w FŁT. 
Po pacyfikacji strajku w FŁT, 
działając w podziemiu, ukrywał 
się do czerwca 1983 r. 

Józef Michalczyk
uczestnik strajku

lat temu100
20 lutego – było to 10. po-

siedzenie Sejmu Litwy Środ-
kowej – przyjęto „Uchwałę 
w przedmiocie przynależno-
ści państwowej Ziemi Wileń-
skiej”. Za przyłączeniem Wi-
leńszczyzny do Polski głoso-
wało 96 posłów, a 6 wstrzy-
mało się od głosu.

W uchwale przypomina-
no zawarte w czasach świet-
ności Królestwa Polskiego  
i I Rzeczpospolitej unie w Ho-
rodle i Lublinie, a także Kon-
stytucję 3 Maja, które to akty 
„ziemie nasze z Polską na 
mocy dobrowolnych umów 
w jedno połączyły”. Jed-
nocześnie „zerwano węzły 
prawno-państwowe narzuco-
ne nam przemocą przez pań-
stwo rosyjskie” i „odmawiano 
Rosji prawa do ingerowania 
w sprawie Ziemi Wileńskiej”.

Kolejny punkt uchwały do-
tyczył Litwy i roszczeń tego 
państwa do Wileńszczyzny, 
zwłaszcza tych zawartych 
w traktacie z bolszewikami 
w 1920 roku. „Odrzucamy 
i na zawsze uchylamy [rosz-
czenia]” – oświadczyli posło-
wie Litwy Środkowej.

Wreszcie zadeklarowa-
no, że „Rzeczpospolita Pol-
ska posiada pełne i wyłącz-
ne prawo zwierzchności pań-
stwowej nad Ziemią Wileń-
ską”.

Uchwałę o objęciu wła-
dzy państwowej w Ziemi Wi-
leńskiej przez Rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej wydano 
w Warszawie 24 marca 1922 
roku. Kilka tygodni później 
w Wilnie świętowano powrót 
Wileńszczyzny do Polski.

historia.ineria.pl

bohaterowie solidarności
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 Powyższe założenie musi 
być przy tym uzupełnione o jesz-
cze jeden ele ment. Otóż nie za-
wsze wystarczy sam nakaz two-
rzenia przepisów niesprzecznych 
z aktami wyższego rzędu, gdyż 
z różnych względów i tak tego 
typu sytuacje się poja wiają. Tym 
samym konieczne jest jeszcze 
wprowadzenie mechani zmów 
określających skutki sytu acji po-
legającej na wprowadzeniu do 
obrotu prawnego przepisów, któ-
re stoją w sprzeczności z tymi, 
które mają nadrzędny charak ter. 
W przypadku systemu pra wa we-
wnątrzzwiązkowego NSZZ „So-

lidarność” powyższy schemat 
również funkcjonuje.

Po pierwsze — można mó-
wić o jego hierarchicznej budo-
wie. Aktem o najwyższej randze 
jest bez wątpienia statut, co wy-
nika z ustawy o związkach zawo-
dowych. 

Z kolei już w samym sta-
tucie Związku wskaza-
ne jest, że władza stano-

wiąca (będąca najwyższą wła dzą 
w danej jednostce organizacyj-
nej Związku) podejmuje uchwa-
ły i decyzje wiążące dla pozo-
stałych władz danej jednost-
ki organizacyj nej Związku oraz 

wszystkich władz jednostek pod-
rzędnych w zakresie ich właści-
wości (§38 ust. 1 Statutu). Po-
nadto co do zasady w okresie po-
między posiedzeniami władzy 
stanowiącej władza wykonaw-
cza podejmuje uchwały i decyzje 
wią żące dla wszystkich władz 
jedno stek podrzędnych w zakre-
sie ich właściwości (§ 41 ust. 1 
Statutu).

Dla pełnego obrazu sytu-
acji należy dodać, że najwyż-
szą władzą stanowiącą Związ-
ku jest Krajowy Zjazd Delega-
tów (§ 37 ust. 1 Sta tutu), zaś 
władzą wykonawczą Komisja 

właściwie każdy system prawny 
zbudowany jest na zasadzie hierar-
chiczności, która wyraża się, naj-
ogólniej rzecz biorąc, w przyjęciu, 
że akty prawne mają zróżnicowaną 
rangę. Naturalną konsekwencją tego 
założenia jest to, że postanowienia 
aktów niższego rzędu nie mogą być 
sprzeczne z tymi, które zawarte są 
w aktach wyższej rangi. jest to pod-
stawowy (choć nie jedyny) sposób 
zapewnienia, że cały system prawny 
jest spójny.

NieważNość  akTów  Prawa
wewNąTrZZwiąZkowego

Czas Solidarności, styczeń-luty 2022
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Dr Jakub Szmit, 
starszy specjalista w Zespole 

Prawnym KK NSZZ Solidarność

Krajowa (§34 ust. 3 pkt 6 Statu-
tu). Wreszcie jednostka organi-
zacyjna Związku, której władza 
jest jednocześnie organem reje-
strującym, pełni wobec zareje-
strowanej przez siebie jednostki 
organizacyjnej Związku funk-
cję nadzorczą, koordynuje jej 
działal ność oraz podejmuje wią-
żące ją de cyzje, a także może 
dokonać jej wy rejestrowania  
(§ 18 ust. 1 Statutu). Zestawienie 
powyższych regulacji pozwala 
ustalić porządek (rangę) aktów 
prawa wewnątrzzwiązkowe go 
na poziomie poniżej statutu.

Uchwały i decyzje KZD 
będą na szczycie owej 
piramidy, a bezpo-

średnio poniżej akty wyda wane 
przez Komisję Krajową (które 
nie mogą być sprzeczne z akta-
mi KZD). Przechodząc na niż-
szy szczebel, analogicznie bę-
dzie wyglądała sytuacja na po-
ziomie regionów (i odpowied-
nio struk tur branżowych). Tym 
samym najważniejsze będą akty 
walnego zebrania delegatów,  
a niesprzecz ne z nimi będą mu-
siały być akty zarządu regionu. 
Ponadto akty obu tych władz nie 
będą mogły być sprzeczne za-
równo z decyzjami i uchwałami 
KZD, jak i uchwała mi i decyzja-
mi Komisji Krajowej. 

Analogicznie, akty na pozio-
mie podstawowych jednostek 
orga nizacyjnych Związku będą 
objęte wymogiem niesprzeczno-
ści zarów no z aktami tworzonymi 
na po ziomie Związku, jako cało-
ści, jak i tymi wydawanymi przez 
władze regionu, w którym dana 
jednostka jest zarejestrowana. 

Jak już było wskazane, w sta-
tucie wprost wyrażona została 
funda mentalna reguła dotyczą-
ca rela cji poszczególnych ak-
tów prawa wewnątrzzwiązkowe-
go. Jest nią przyjęcie, że uchwały  
i decyzje wydawane przez wła-

dze danej jednostki organiza-
cyjnej Związku nie mogą być 
sprzeczne z posta nowieniami 
Statutu oraz aktami prawnymi 
wydanymi przez władze stano-
wiące i wykonawcze nadrzęd-
nych jednostek organizacyjnych 
Związku (§ 61 ust. 1 zd. 1 Sta-
tutu). 

Jednocześnie już w drugim 
zdaniu tego samego postanowie-
nia bezpo średnio uregulowana 
została kon sekwencja narusze-
nia tej reguły. Otóż Statut wska-
zuje, że uchwały i decyzje pod-
jęte z naruszeniem postanowień 
Statutu oraz innych aktów pra-
wa wewnątrzzwiązkowe go są 
nieważne. Ponadto wydana zo-
stała delegacja do uregulowania 
szczegółowych kwestii związa-
nych ze stosowaniem tej sank-
cji. Jej wykonaniem jest uchwa-
ła KK nr 22/2013 ws. stwierdze-
nia nieważności uchwał i decyzji 
podjętych z naruszeniem Statutu 
NSZZ „Solidarność” oraz innych 
aktów prawa wewnątrzzwiąz-
kowego. Z praktycznego punk-
tu widzenia jest to fundamen-
talny akt w zakresie usuwania  
z sys temu prawa wewnątrzzwiąz-
kowego uchwał i decyzji, które 
naruszają omawianą regułę hie-
rarchiczności.

Uchwała KK reguluje proce-
durę stwierdzania nieważności,  
a także rozstrzyga niezwykle 
istotne zagadnienie, jakim jest 
określenie, kiedy akt, którego 
nieważność została stwierdzona, 
traci moc prawną.

W kwestii procedu-
ry war to podkreślić, 
że kompetencja do 

stwierdzenia nieważności zosta-
ła przyznana zarządom regionów 
(w stosunku do aktów władz jed-
nostek zarejestrowanych w da-
nym regionie) oraz Komisji Kra-
jowej (dotyczy aktów zarzą-
dów regionów, krajowej sekcji  

i sekre tariatu branżowego oraz 
innych jednostek organizacyj-
nych Związ ku zarejestrowanych 
przez Komisję Krajową), przy 
czym upraw nienie to może zo-
stać scedowane na prezydium 
każdej z tych władz.

Sama procedura jest 
wszczy nana albo z inicja-
tywy własnej zarządu re-

gionu (lub KK), na wnio sek re-
gionalnej (lub odpowiednio kra-
jowej) komisji rewizyjnej lub 
władzy jednostki organizacyjnej 
Związku zarejestrowanej przez 
zarząd regionu (lub KK) i wresz-
cie na wniosek członków Związ-
ku składających wniosek za po-
średnictwem regionalnej komi-
sji rewizyjnej (a w przypadku 
KK na wniosek władzy jednostki 
organizacyjnej zarejestrowanej 
przez zarząd regionu lub człon-
ków Związku za pośrednictwem 
Krajo wej Komisji Rewizyjnej).

Po rozpoznaniu sprawy 
właści wy zarząd regionu lub KK 
podejmuje uchwałę stwierdzają-
cą nieważność lub odmawiają-
cą stwierdzenia nieważności za-
skarżonego aktu.

Od uchwały tej przysługu-
je odwo łanie — w obu przypad-
kach do KK (tym samym KK 
może rozpatrywać odwołanie od 
własnej uchwały).

Co istotne, w § 10 uchwały 
KK stwierdzono jednoznacznie, 
że uchwała lub decyzja sprzecz-
na z postanowieniami Statutu 
oraz nadrzędnymi aktami praw-
nymi traci moc z chwilą podjęcia 
prawomocnej uchwały stwier-
dzającej jej nieważność, a nie od 
chwili podjęcia.
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Żyjemy w epoce gwałtow-
nych zmian i znalezienie tego, co 
zmianom się tak łatwo nie podda-
je, wymaga przemyśleń. W świe-
cie coraz bardziej niestabilnym, 
czymś bardzo trwałym i nie-
zmiennym wydają się otaczają-
ce nas budynki. Szerzej zaś: kra-
jobraz naszych miast, zwłaszcza 
ich centrów. Owszem, zmienia-
ją się szyldy na budynkach, zmie-
niają się sklepy czy  kawiarnie – 
one same jednak trwają. 

Przemierzając każdego dnia 
miejskie przestrzenie, nie zasta-
nawiamy się zbytnio nad tym, co 
sprawiło, że wyglądają one tak,  
a nie inaczej. Jesienią zawsze my-
ślę o latach/tak starych jak te ka-
mienice/jesienią o zmroku prze-

chodzę z tobą przez pełne kasz-
tanów ulice... – śpiewał Muniek 
Staszczyk w jednym ze swych 
przebojów, a my spróbujmy odpo-
wiedzieć sobie – co w sprawia, że 
w zasadzie w każdym dużym mie-
ście mamy strefę ścisłej ochro-
ny konserwatorskiej, w której ja-
kiekolwiek ingerencje w ukształ-
towaną już przestrzeń są trudne  
i obwarowane wieloma procedura-
mi? Choć to ostatnie stwierdzenie 
można by podważyć. Często, nie-
stety,  stoi za tym korupcja, krót-
kowzroczność decydentów, pa-
zerność deweloperów czy brak 
należytej edukacji i wyrobionej, 
społecznej wrażliwości na dobro 
wspólne, którego częścią jest mia-
sto, jako organizm, konstrukt spo-

łeczny, historyczny i estetyczny. 
Te wszystkie aspekty, razem uję-
te, budują oryginalność i specyfikę 
każdej miejskiej jednostki, a w jej 
obrębie – poszczególnych dzielnic 
i obiektów architektonicznych. 

Chyba wszyscy kojarzą Scho-
dy Hiszpańskie i Koloseum  
z Rzymem, Big Bena z Lon-
dynem, a Wzgórze Wawelskie  
z Krakowem. Nawet ci, którzy nie 
mieli okazji być tam osobiście. 
Można tu wspomnieć na margine-
sie o modzie, jaka rozpowszech-
niła się ostatnio, polegającej na 
umieszczaniu w centrach miast 
krzykliwych, podświetlanych na-
pisów w rodzaju tego, który bodaj 
dwa lata temu stanął na lubelskim 
Placu Litewskim, przy Pomniku 

zabytki – 
wartość i emocje

fot. pixabay
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Unii Lubelskiej. Spełnia on swo-
je zadanie jako miejsce turystycz-
ne. Zwiedzający się chętnie przy 
nim fotografują, powstaje tylko 
pytanie, czy naprawdę taki wa-
bik jest potrzebny? Nie wystarczą 
nam zabytki, czyli to, co mamy 
najlepszego do zaprezentowa-
nia? Można się zetknąć z opinia-
mi, że tego typu obiekty są zby-
teczne, jako tandeta obliczona na 
poklask mniej wyrobionych go-
ści. Czy rzeczywiście mniej wy-
robionych? Na pewno jakiekol-
wiek uogólnienia są krzywdzące. 

Z wiedzający głosują noga-
mi. Skoro coś im się po-
doba i jest popularne, to 

znaczy, że spełnia swoje zadanie 
i nie nam to oceniać. Z kolei jed-
nak, władze miejskie Amsterda-
mu zdecydowały się usunąć na-
pis „I Amsterdam” – będący po-
mysłową grą słowną, inspirowa-
ną językiem angielskim. Znajdo-
wał się on w jednym z głównych 
punktów miasta, niedaleko wej-
ścia do Rijk Museum. Każdego 
dnia turyści robili sobie na jego 
tle zdjęcia, mimo to, został prze-
niesiony w inne miejsce, nie tak 
bardzo eksponowane. A w takich 
miastach, jak chociażby wymie-
niony powyżej Rzym, ze świecą 
w ręku szukać podobnych „atrak-
cji”. Z oczywistych względów. 
Stolica Italii nie musi się posiłko-
wać podobnymi sztuczkami.  

Dochodzimy tu do meritum, 
czyli emocji, nieodmiennie łączą-
cych się z postrzeganiem zabyt-
ków czy w szerszym ujęciu, róż-
nych obiektów turystycznych. Co 
sprawia, że coś wydaje nam się 
bardziej atrakcyjne? Dlaczego wy-
bieramy takie, a nie inne miejsca? 
Dlaczego wreszcie, od lat, w czo-
łówce najczęściej odwiedzanych 
miast na ziemskim globie są Paryż, 
Londyn, Rzym i – co może być za-
skoczeniem – Stambuł? A przecież 
atrakcyjność owych  miast to tylko 

przysłowiowy wierzchołek góry 
lodowej całego potężnego zagad-
nienia, jakim są emocje, towarzy-
szące obcowaniu z zabytkami i na-
sze rozumienie tego, co decyduje  
o ich wartości!

Historia sztuki, jako dyscypli-
na naukowa, zaczęła kształtować 
się w XVIII wieku. Wraz z nią 
kształtowały się stopniowo pod-
stawy ochrony zabytków. Roz-
ważano, co sprawia, że niektóre 
obiekty architektoniczne są warte 
zachowania i cenniejsze niż pozo-
stałe i już wtedy czynnik emocjo-
nalny był jednym z ważniejszych. 

Powiązanie obiektu z ogól-
ną atmosferą „starożytności” (jak 
wtedy mawiano, rozumiejąc „sta-
rożytność” o wiele szerzej niż 
obecnie), legendarnej przeszło-
ści, zwłaszcza w przypadku nasze-
go narodu, było szczególnie istot-
ne. Był to bowiem czas rozbiorów. 
Polscy patrioci czerpali w chlubnej 
przeszłości nadzieję na odrodzenie 
Rzeczypospolitej. Tym, co wyra-
żało najpełniej ową minioną chwa-
łę, były zabytki w rodzaju Wzgó-
rza Wawelskiego czy inne obiek-
ty, związane z naszą historią i jej 
bohaterami, takimi jak dawni kró-

lowie, wodzowie, hetmani. Wte-
dy też dokonywał się kilkudzie-
sięcioletni proces dowartościowy-
wania sztuki średniowiecznej, go-
tyckiej. Do tamtego czasu zasadni-
czo architektura „na modłę gocką” 
była postrzegana jako dzika i bar-
barzyńska. Wartościowy był antyk 
grecko-rzymski. 

Początki zainteresowania es-
tetyczną spuścizną wieków śred-
nich zbiegły się czasowo z nową 
falą fascynacji sztuką klasycznego 
antyku, dzięki odkryciu zasypa-
nych pod popiołami wulkaniczny-
mi miast – Pompei i Herkulanum.   

W artość rodzimej sztu-
ki z wolna przebija-
ła się do świadomości 

warstw wykształconych. Jeszcze 
pod koniec XVIII wieku nadano 
klasycystyczną formę odbudowy-
wanej ze zniszczeń katedrze wi-
leńskiej (prace prowadzone w la-
tach 1777-1801). W tym samym 
czasie księżna Izabela Czartory-
ska w Puławach wystawiła Świą-
tynię Sybilli, nawiązującą do 
rzymskich budowli centralnych, 
by wkrótce potem ufundować 
Domek Gotycki. Jest to najlepszy 
przykład tego, jak w krótkim cza-

fot. pixabay
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sie zmieniło się postrzeganie kra-
jowej sztuki, która zaczęła się ja-
wić jako atrakcyjna. Niewątpli-
wie polityczny upadek Rzeczypo-
spolitej przyśpieszył ten proces. 

Z początku XIX w. mamy 
kilka przykładów obiek-
tów nawiązujących do ar-

chitektury gotyckiej, w tym lubel-
ską Wieżę Trynitarską i Zamek. 
W latach 1836-40 przebudowano 
katedrę warszawską, według pro-
jektu Adama Idźkowskiego, który 
nadał jej formę inspirowaną neo-
gotykiem angielskim. Wszędzie 
tam, gdzie uciekano się do estety-
ki bazującej na gotyku, czyniono 
to w ściśle określonym celu – pod-
kreślenia związku z historią, wy-
wołania u odbiorcy określonych 
emocji, najczęściej bazujących na 
patriotycznym wzruszeniu.

Zróbmy teraz duży, czaso-
wy przeskok. Jednym z najważ-
niejszych, dwudziestowiecz-
nych teoretyków ochrony zabyt-
ków był austriacki historyk sztu-
ki, Walter Frodl (1908-1994). 
Już po II wojnie światowej za-
proponował on dość rozbudo-
wany system analizy warto-
ściującej, który wywarł duży 
wpływ na współczesną teorię 
ochrony zabytków i do tej pory 
jest żelaznym punktem wyjścia  
w wielu sytuacjach, wykracza-
jących poza czysto akademickie 
dyskusje. Koncepcja frodlow-
ska była rozwinięciem wcze-
śniejszych dokonań austriackiej 
szkoły ochrony zabytków, jaka 
ukształtowała się jeszcze pod 
koniec XIX wieku, a wśród jej 
przedstawicieli należy wymienić 
Aloisa Riegla (1858-1905). 

Riegl postanowił usystematy-
zować swoje doświadczenia w za-
kresie ochrony zabytków, okre-
ślając pewne kryteria, na podsta-
wie których można dokonać ich 
oceny. Podzielił obiekty w nastę-
pujący sposób: pomnik – dzieło 

utrwalające. Dzieło sztuki – obiekt  
o znaczeniu artystycznym. Zaby-
tek historyczny – wartość histo-
ryczna. Co to znaczy? Weźmy ja-
kikolwiek obiekt o nikłej wartości 
artystycznej, ale jednocześnie wy-
obraźmy sobie, że w murach owe-
go obiektu zaszło coś ważnego  
z historycznego punktu widzenia. 
Urodził się/mieszkał/umarł ktoś 
ważny. Przykład: w Łowiczu znaj-
duje się dom, w którym w 1806 
roku zatrzymał się na obiad Napo-
leon, zmierzający na podbój Rosji. 
W owym czasie mieściła się tam 
oberża. Do tych tradycji nawiązują 
obecni właściciele obiektu, działa 
tam bowiem restauracja. Sam bu-
dynek, z punktu widzenia este-
tycznego, nie jest niczym szcze-
gólnym. Jednak czymś, co nada-
je mu wyjątkowości, jest owo zda-
rzenie sprzed ponad dwustu lat. 
Oczywiście fakt spożycia obiadu 
przez cesarza Francuzów nie jest 
niczym istotnym, niemniej jednak, 
w skali lokalnej historii, z pewno-
ścią czymś wyjątkowym. Na mar-
ginesie: podobno zjadł pierogi, nie 
wiadomo tylko, jakie. 

System Riegla miał wiele nie-
dociągnięć. Wedle jakich kryte-
riów oszacować należy wartość 
naszego Pomnika Unii Lubel-
skiej? Co, w tym przypadku, bę-
dzie ważniejsze? Wartość utrwa-
lająca (pamięć o istotnym wyda-
rzeniu) – zgoda. Jego znaczenie 
jako dzieła artystycznego? Raczej 
nikłe, aczkolwiek złote postacie, 
symbolizujące Koronę i Litwę, są 
dziełem Pawła Malińskiego, zna-
komitego rzeźbiarza. 

W reszcie ostatnie kry-
terium wyróżnione 
przez Riegla, czy-

li znaczenie jako obiektu hi-
storycznego. W tym przypad-
ku mamy samą postać funda-
tora, czyli Stanisława Staszica. 
Niewątpliwie jest to istotne, po-
dobnie jak fakt odlania pomnika 

w hucie Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego. Mamy więc pa-
miątkę Unii Lubelskiej, zarazem  
świadectwo rozwoju wczesnego 
przemysłu na ziemiach polskich. 
Dopiero w takim, wielowymia-
rowym ujęciu, można dostrzec 
całość znaczenia pomnika.

Koncepcję Aloisa Riegla roz-
winął, kilkadziesiąt lat po jego 
śmierci, Walter Frodl. Jego sys-
tem jest o wiele bardziej skom-
plikowany. Na wartość zabytku, 
w jego ujęciu, składa się: wartość 
historyczna, a ta z kolei ma pod-
punkty – wartość naukową i war-
tość emocjonalną. Dalej: wartość 
artystyczna, na którą składa się 
wartość historyczno-artystyczna, 
jakość artystyczna,  oddziaływa-
nie artystyczne oraz oddziaływa-
nie na podstawie przesłanek po-
zaartystycznych i pozahistorycz-
nych (np. czynnik malowniczo-
ści). Ostatnim punktem jest, nie-
obecna u Riegla, wartość użyt-
kowa. Brzmi skomplikowanie? 
Oczywiście. 

J ednocześnie system Fro-
dla uzmysławia nam bo-
gactwo treści, kryjących 

się w obiektach architektonicz-
nych i w ogóle, zabytkach. War-
to mieć to na uwadze, kiedy je-
steśmy świadkiem różnych dys-
kusji, toczonych w przestrze-
ni publicznej, np. na różnych 
forach czy fejsbukowych gru-
pach dyskusyjnych. Obecnie je-
steśmy świadkami kontrowersji, 
związanych z planowanym wpi-
saniem na listę zabytków lubel-
skiego Dworca Głównego PKS. 
Wartość architektury powojen-
nej jest niedostrzegana i pod-
ważana. Podobne kontrower-
sje miały miejsce mniej więcej 
dekadę temu, kiedy pojawił się 
projekt radykalnej przebudowy 
PDT. Ale to jest już temat na ko-
lejne artykuły.

Agata Witkowska
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W naszym klimacie temat od-
porności pojawia się we wrze-
śniu i tak do połowy marca prze-
wija się w rozmowach. Później 
robi się ciepło i o nim zapomi-
namy, a tymczasem o odporność 
należy dbać przez cały rok. Za 
skłonność do infekcji odpowiada 
nasz układ immunologiczny. Je-
śli jest słaby i zaniedbany, nie po-

trafi odeprzeć ataku drobnoustro-
jów. Zarazki osiedlają się w bło-
nie śluzowej nosa i gardła, a na-
stępnie wędrują do oskrzeli lub 
płuc i wywołują stan zapalny.

Każdy z nas rodzi się z tzw. 
odpornością wrodzoną, a z cza-
sem dzięki kontaktom z drobno-
ustrojami zdobywa odporność na-
bytą. Zależy ona w dużej mierze 

od naszego trybu życia. Zbytnia 
sterylność otoczenia wcale nam 
nie służy i nie sprzyja budowa-
niu wysokiej odporności, a częste 
i dokładne mycie rąk jest bardzo 
ważne, by uniknąć infekcji.

Czynniki, które mają wpływ 
na prawidłowe działanie nasze-
go układu odporności możemy 
podzielić na zewnętrzne i we-
wnętrzne. 

Zewnętrzne dotyczą naszego 
otoczenia, jak: wahania tempe-
ratur (np. rano temperatura -3°C, 
a po południu 10°C), nieodpo-
wiednie ubranie (gdy w mroźny 
poranek mamy za lekką kurtkę 
lub nieodpowiednie buty i mar-

naturalnie 
do odporności
Trudno spotkać osobę, która mogłaby się pochwalić, że ni-
gdy nie choruje. w okresie jesienno-zimowym prawie każde-
go dopada katar, ból gardła, zapalenie zatok, angina czy grypa. 
choroba może porządnie dać się we znaki i wytrącić z nor-
malnego życia na kilka dni, nawet zwykłe przeziębienie. 

fot. pixabay
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zniemy, czekając na autobus, za-
pominamy zabrać ze sobą sza-
lik czy czapkę albo przemoknie-
my podczas ulewy), zanieczysz-
czona woda, częste przebywanie  
w klimatyzowanych pomiesz-
czeniach (zarówno przemarza-
nie, jak i przegrzewanie się nam 
nie służą). 

W ewnętrzne czynniki 
to wszelkie okolicz-
ności, które dotyczą 

konkretnie naszego organizmu, 
np.: zbyt mała ilość snu (niewy-
sypianie się i brak odpoczynku 
w ciągu dnia prowadzą do osła-
bienia i chronicznego zmęczenia, 
co m.in. zwiększa podatność na 
infekcje), dieta uboga w warzy-
wa i owoce (za to obfita w tłusz-
cze i cukry), stres (stymuluje ko-
mórki odpornościowe w kierun-
ku procesów zapalnych, co może 
zwiększać częstość chorób aler-
gicznych oraz autoimmunolo-
gicznych), brak aktywności fi-
zycznej, używki (alkohol nisz-
czy komórki limfatyczne, klu-
czowe dla prawidłowego funk-
cjonowania układu odporności, 
a dym papierosowy uszkadza 
błonę śluzową i otwiera drobno-
ustrojom drzwi do naszego orga-
nizmu), leki (szczególnie anty-
biotyki i środki przeciwzapalne).

Wystarczy kilka niewiel-
kich zmian w codziennym ży-
ciu, aby ochronić się przed choro-
bą, mimo że wszyscy wkoło kasz-
lą i kichają. Przede wszystkim na-
leży wyeliminować używki, dbać 
o odpowiednią ilość i jakość snu  
(8 godzin snu na dobę, w ciemnym  
i dobrze wywietrzonym pomiesz-
czeniu), nauczyć się radzić so-
bie ze stresem (np. ćwiczenia od-
dechowe i relaksacyjne, medyta-
cja), podjąć aktywność fizyczną, 
najlepiej na świeżym powietrzu 
(na początek wystarczy codzien-
nie udać się na spacer) oraz harto-
wać swój organizm (naprzemien-

ne zimne i ciepłe prysznice, wi-
zyty w saunie czy modne ostatnio 
morsowanie).

W walce o odporność istot-
na jest także dieta. Nie wychodź-
my z domu bez rozgrzewającego  
i sycącego, ale niezbyt obcią-
żającego przewód pokarmowy, 
śniadania, zjedzonego w ciągu 
godziny od wstania z łóżka – ko-
mórki układu odpornościowego 
podejmują walkę z drobnoustro-
jami tylko wtedy, gdy są regular-
nie odżywiane. 

Podstawę zdrowej diety po-
winny stanowić warzywa (owo-
ce jemy z umiarem, bo zawierają 
dużo cukru i kalorii; dwa jabłka 
dziennie to norma). Zdrowa dieta 
dostarcza organizmowi wszyst-
kich składników niezbędnych do 
jego prawidłowego funkcjono-
wania.

W budowaniu odporności 
istotną rolę odgrywa witamina 
C, która wzmacnia błony śluzo-
we, stanowiące pierwszą linię 
obrony przed wnikaniem do or-
ganizmu zarazków. Do produk-
tów bogatych w witaminę C na-
leżą: owoce dzikiej róży, acerola, 
czarna porzeczka, natka pietrusz-
ki, czerwona papryka, brukselka, 
brokuły, truskawki, kiszonki.

Na prawidłowe funkcjonowa-
nie organizmu ogromny wpływ 
ma witamina D, a jej niedobór 
zaburza równowagę fizjologicz-
ną. Największą zawartość wi-
taminy D znajdziemy w rybach 
morskich (makrela, śledź, ło-
soś) oraz olejach rybich. Najle-
piej przyswajalna jest w obecno-
ści tłuszczów. 

Niezwykle ważne są też 
witaminy A i E, któ-
re (razem z wit. D) po-

budzają produkcję śluzu chro-
niącego nabłonek dróg oddecho-
wych. Do źródeł witaminy A na-
leżą m.in.: podroby, jaja, sery dłu-
go dojrzewające, ryby morskie,  

a zwłaszcza tran, marchew (naj-
bogatsze źródło), natka pietrusz-
ki, jarmuż, szpinak, szczypiorek, 
szczaw, brokuły, papryka czerwo-
na, pomidory, morele. W witami-
nę E bogate są przede wszystkim 
oleje z zarodków pszenicy, nasio-
na słonecznika, orzechy, papryka 
i natka pietruszki. 

Sprawne działanie systemu 
obronnego zapewnia witamina B6 
(jest w bananach, awokado, ry-
bach, drobiu, wołowinie i ziemnia-
kach), cynk (w przetworach mię-
snych, ciemnym pieczywie, ka-
szy gryczanej i serach dojrzewa-
jących), żelazo (podroby, głównie 
wątróbka, natka pietruszki, nasio-
na roślin strączkowych i jaja) oraz 
wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe omega-3 (zwłaszcza EPA 
i DHA; oleje rybie pozyskiwane  
z sardeli, makreli, sardynek).

Z pewnością w kuchen-
nych zasobach mamy 
produkty, które dosko-

nale odbudują naszą odporność, 
np.: miód, czosnek, cebulę, cy-
trynę, imbir, napary ziołowe (je-
żówka purpurowa, czystek, wie-
siołek, czarny bez, rumianek, po-
krzywa, nagietek), herbatki owo-
cowe (aronia, dzika róża, malina, 
porzeczka), aloes, żeń-szeń.

Wniosek jest jeden: o na-
szej odporności musimy myśleć 
przez cały rok i zanim pobiegnie-
my do apteki po cudowny suple-
ment zmieńmy myślenie o od-
porności i zajrzyjmy do naszej 
kuchni lub spiżarni.

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

niezłe ziółko
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żarty 

na deser
Jaś przynosi do domu świa-

dectwo szkolne. Ojciec łapie się 
za głowę: od góry do dołu same 
dopuszczające! Tylko na końcu 
piątka ze śpiewu.

– Nie rozumiem – powiada 
rozgoryczony ojciec – jak ci się 
po tym wszystkim jeszcze chcia-
ło śpiewać?!

*
– Jaką masz sylwetkę?
– Sportową.
– O, a jaki sport uprawiasz?
– Sumo.
*
Postanowiłam, że będą rano 

robiła brzuszki. Dzień 1: wsta-
łam o 7:00, położyłam się na ple-
cach na podłodze, obudziłam się 
o 12:00.

*
Dwóch facetów korzysta  

z sąsiadujących ze sobą kabin to-
aletowych. W pewnym momen-
cie jeden z nich orientuje się, że  
w jego kabinie nie ma papieru to-
aletowego. Puka więc do sąsiada.

– Ma pan tam może papier to-
aletowy?

– Niestety, nie mam.
– A ma pan może jakąś gaze-

tę albo czasopismo?
– Przykro mi, ale też nie.
Po chwili milczenia pierwszy 

facet znów pyta:
– A może ma pan chociaż roz-

mienić stówę po 10 złotych?
*
Mama usypia Jasia i śpiewa mu 

kołysankę. Jedną, drugą, kolejną. 
W końcu Jasio ciężko wzdycha: 

– Mamo, pozwolisz mi zasnąć, 
czy będziesz dalej śpiewać?

*
Sytuacja na stacji paliw.
– Ile kosztuje kropla paliwa?
– Nic.
– To niech pan nakropi 40 li-

trów.
*
Spotkało się dwóch kolegów.
– Wiesz stary, wracam wczo-

raj wcześniej z pracy i oczywi-
ście od razu patrzę do szafy. Sie-
dzi, w samych slipkach i się pa-
trzy na mnie… ten sam co zwy-
kle, kochanek żony, psia jego 
mać…

– No i co?
– Powiedziałem mu: „Idio-

to, ile razy mam powtarzać – rok 
temu się rozwiodłem i żona już 
tu nie mieszka”.

*
Była straszna mgła, zero wi-

doczności. Kierowca zastanawia 
się, jak tu jechać? Ale zobaczył 
przed sobą tylne światła jakie-
goś samochodu. Pomyślał – ja-
koś to będzie i pojechał za nimi. 

Jedzie, jedzie nagle światła zga-
sły i przywalił w tył. Wyskakuje 
z samochodu i krzyczy:

– Człowieku, zwariowałeś? 
W takiej mgle światła gasić!?

Na to pierwszy:
– Panie, ja w garażu jestem!
*
Emeryt odebrał emeryturę. 

Wraca zadowolony do domu. 
Spotyka kolegę:

– Coś ty taki radosny?
– Odebrałem właśnie emery-

turę! Idę do domu zaszaleć!
– Co? A jak można zaszaleć 

w domu?
– Włączę sobie światło na pół 

godziny…
*
Mam na taśmie nagrany 

dźwięk tłuczenia schabowych. 
Puszczam głośno w soboty, niech 
sobie sąsiedzi nie myślą, że jak 
emeryt, to mnie nie stać.

*
Spotykają się dwie koleżanki:
– Coś taka niewyspana?
– Przeczytałem, że na plecach 

śpią święci, na brzuchu grzeszni-

żarty na deser Czas Solidarności, styczeń-luty 2022
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cy, na prawym boku władcy, na 
lewym mędrcy. Całą noc nie spa-
łam, bo nie mogłam się zdecydo-
wać.

*
Przyjeżdża do rolnika poli-

cjant z wydziału do spraw narko-
tyków i mówi:

– Muszę przeszukać pańskie 
gospodarstwo na obecność nar-
kotyków.

– W porządku, tylko nie 
wchodź pan na tamto pole.

Na to wkurzony policjant:
– Chyba czegoś tu nie ro-

zumiesz! Mam za sobą autory-
tet urzędu – wyciąga policyj-
ną odznakę i macha rolnikowi 
przed nosem. – Widzisz odzna-
kę? Oznacza to, że mogą cho-
dzić gdzie chcę i żadnych wię-
cej uwag.

Rolnik pokiwał głową i wró-
cił do swojej roboty. Nie minęło 
pięć minut i słyszy, jak ktoś gło-
śno się drze. Patrzy, a tu policjant 
ucieka po polu przed ogromnym 
bykiem, zaraz będzie po chło-
pie… Rolnik wychyla się zza 
ogrodzenia i z przekąsem krzy-
czy do policjanta:

– Odznaka, pokaż mu odzna-
kę!!!

*
Skarbówka zwróciła podat-

nikowi deklarację podatkową 
do korekty, bowiem w rubryce 
„Osoby pozostające na utrzyma-
niu” wpisał: „2,1 mln alkoholi-

ków, 0,7 mln narkomanów, 4,4 
mln bezrobotnych, 0,9 mln więź-
niów, tysiące polityków oraz 460 
idiotów w sejmie”.

Obywatel odpisał krótko:  
„O kim zapomniałem?”.

*
Do organisty przyszedł  

z prośbą narzeczony. Wręczając 
kopertę z ofiarą mówi:

– Czy mógłby Pan na naszym 
ślubie zagrać „Marsz” Mendele-
jewa?

Organista uchylił kopertę i na 
to:

– Panie, za takie pieniądze to 
mogę Wam zagrać nawet „Avio-
marin” Schuberta…

*
Chodziłem z dziewczyną do 

jednego przedszkola, podsta-
wówki i liceum, do jednej klasy. 
Dziś wchodzę na jej profil na Fb, 
patrzę, ona ma 29 lat, a ja – 45…

*
Na seminarium dla kobiet pro-

wadzący zadaje pytanie: – Któ-
ra z was kocha swojego męża? 
Wszystkie podniosły ręce. Dru-
gie pytanie: – Kiedy ostatni raz 
powiedziałaś mężowi, że go ko-
chasz? Część kobiet odpowiedzia-
ła, że dziś, że wczoraj, a sporo, że 
nie pamięta. Prowadzący polecił 
im wziąć telefon i wysłać tekst: 
„Kocham Cię, kochanie”. 

Po wysłaniu SMS-ów kobiety 
wymieniły się telefonami i czy-
tały przychodzące wiadomości. 

żarty na deser

Oto kilka odpowiedzi:
„Kim jesteś?”, „Matko mo-

ich dzieci, chora jesteś?”, „Ko-
cham Cię”, „Co nawywijałaś  
z samochodem?”, „Nie rozu-
miem, co chcesz?”, „Nie nawijaj, 
tylko powiedz mi, ile potrzebu-
jesz?”, „Czy ja śnię?”, „Jeśli nie 
powiesz mi, do kogo chciałaś to 
wysłać, to cię zamorduję”, „Mó-
wiłem ci, żebyś tyle nie piła”, 
„Czegokolwiek byś nie chciała, 
odpowiedź brzmi nie”.

*
Stary baca dawał do gazety 

nekrolog po swojej żonie i spy-
tał o cenę.

– Do pięciu wyrazów za dar-
mo.

– Nooo…. to niech będzie: 
Zmarła Jagna Górska.

– Ma pan do dyspozycji jesz-
cze dwa wyrazy.

Po namyśle mówi: – To niech 
będzie: Zmarła Jagna Górska, 
sprzedam Opla.

*
Przychodzi facet do salonu 

tatuażu i mówi: – Wydziara mi 
pan na ramieniu „1 marca 2030 
godzina 10:45 wizyta u kardiolo-
ga” – żebym nie zapomniał.

*
Sędzia: – Jaka jest przyczyna 

waszego rozwodu?
Rozwódka: – Dowiedziałam 

się wysoki sądzie, że właścicielem 
mieszkania, które przez dwa lata 
wynajmowaliśmy był mój mąż.
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* Przewodniczący ZR – Marian Król, tel. 502 610 469
 tel. wew. 16, e-mail: przewodniczący.lublin@solidarnosc.org.pl
* Zastępca przewodniczącego ZR, Skarbnik ZR – Marek Wątorski, tel. 502 610 479
 tel. wew. 26, e-mail: skarbnik.lublin@solidarnosc.org.pl
* Zastępca przewodniczącego ZR, Sekretarz ZR – Krzysztof Choina, tel. 509 685 522
 tel. wew. 18, e-mail: sekretarz.lublin@solidarnosc.org.pl
* Sekretariat – tel. wew. 16, e-mail: sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl
* Biuro projektów UE – tel. wew. 31, e-mail: projekt.lublin@solidarnosc.org.pl
* Dział Organizacyjny – tel. wew. 11, e-mail: organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl
* Biuro Informacyjne – tel. wew. 34, e-mail: biuletynzr@gmail.com
* Dział Prawny – tel. wew. 14, 13; e-mail: prawnik.lublin@solidarnosc.org.pl
* Dział Rozwoju Związku – Mateusz Lech, tel. 601 157 676, e-mail: mateusz.lech84@gmail.com
           Ireneusz Pszczoła tel. 502 273 448, e-mail: i.pszczola@solidarnosc.org.pl
           Krzysztof Wodrowski tel. 601 837 720
* Księgowość – tel. wew. 35, 36; e-mail: finanse.lublin@solidarnosc.org.pl
* Dział Szkoleń – tel. wew. 20, e-mail: zbp.lublin@solidarnosc.org.pl, reporter.lublin@solidarnosc.org.pl
* Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania – tel. wew. 30, e-mail:oswiata.lublin@solidarnosc.org.pl
* Sekcje branżowe – (Służba Zdrowia, Emeryci i Renciści) tel. wew. 17
* Represjonowani w Stanie Wojennym – tel. wew. 33

informacja o biurach i oddziałach 
Zarządu regionu środkowo-wschodniego NSZZ „Solidarność”

adres siedziby: ul. królewska 3, 20-109 lublin; tel. 81/53 208 11, fax. 81/53 233 01
www.solidarnosc.org.pl/lublin, e-mail: sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl

ODDZIAŁy
* 23-400 Biłgoraj, ul. Włosiankowska 5, tel. 84/ 686-35-50, 509 685 518
 Przewodniczący – Zbigniew Ryba, e-mail: rybazbigniew@onet.eu
* 22-500 Hrubieszów, ul. Partyzantów 9, tel. 84/ 696-34-75, 509 685 519
 e-mail: hrubieszow.lublin@solidarnosc.org.pl
* 23-210 Kraśnik, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2, tel. 81/ 825-62-44
 Przewodniczący - Józef Michalczyk, e-mail: krasnik.lublin@solidarnosc.org.pl; jmichalczyk@o2.pl 
* 21-100 Lubartów, ul. Legionów 63, tel. 81/ 855-28-80, 509 685 516
 Przewodnicząca – Mariola Gąsior,  e-mail: solidarnosc.lubartow@gmail.com
* 24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 1, tel. 81/ 886-44-90, 509 685 523  
 Przewodniczący – Sławomir Kamiński, e-mail: pulawy.lublin@solidarnosc.org.pl
* 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Jana Pawła II 2, tel. 83/ 352-12-14, 509 685 520
 Przewodniczący – Jerzy Bednarczyk, e-mail: radzyn.lublin@solidarnosc.org.pl
* 22-600 Tomaszów Lub., ul. Zamojska 2, tel. 84/ 664-20-52, 509 685 517
 Przewodnicząca – Marzenna Chlebowska, e-mail: tomaszow.lublin@solidarnosc.org.pl
* 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 3/3, tel. 84/ 627-11-44, 509 685 521
 Przewodniczący – Marek Walewander, e-mail: zamosc.lublin@solidarnosc.org.pl


