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„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. ”
           Ewangelia wg św.  Łukasza 2, 15

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, 
gdy zgromadzeni przy wspólnym stole  łamiemy opłatek, 
składamy życzenia, przebaczamy i dzielimy się miłością.

Na ten nadchodzący czas życzę, byśmy pomimo naszego zabiegania 
potrafili zobaczyć w niewinnym Dzieciątku prawdziwego Boga, 

który ma moc przemiany naszego życia.
Życzę Wam spełnienia wszelkich planów i zamierzeń,  

a nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie pokój w sercu i wokół nas.

Marian Król
Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność”



3

W numerze:

polityka lokalna 32-34

bohaterowie solidarNości 22-24

człowiek z pasją 35-37

NiezNajomość prawa szkodzi 28-29

związek w akcji 4-6

bł. ks. jerzy popiełuszko 14-17

ekologia – fakty i mity  30-31

Niezłe ziółko 38-39

.

Niech blask Twojego na-
rodzenia rozjaśni noc 

świata. Niech moc Two-
jego orędzia miłości zni-

weczy butne podstępy 
złego. Niech dar Twoje-

go życia pozwoli nam co-
raz lepiej rozumieć, jaką 
wartość ma życie każdej 

ludzkiej istoty.

św. Jan Paweł II

Przy wigilijnym stole

Przy wi gi lij nym sto le 
Łamiąc opła tek świę ty, 
Po mnij cie, że dzień ten ra do sny 
w mi ło ści jest po czę ty.

 Że, jako mówi wam wszyst kim 
 Daw ne, od wiecz ne orę dzie, 
 z pierw szą na nie bie gwiaz dą 
 Bóg w wa szym domu za się dzie.

ser cem go przy jąć go rą cym, 
na ście żaj otwo rzyć wro ta  
oto, co czy nić wam każe 
mi łość, naj więk sza cno ta.

 A twór czych po zba wił się ogni, 
 sro mot nie za mknąw szy swe wnę trze, 
 Kto z bra tem żyje w nie zgo dzie, 
 Dep cąc orę dzie naj święt sze.

wza jem ne prze ba czyć winy, 
Ko niec po ło żyć uster ce, 
A z wal ki wyj dzie zwy cię sko 
wal czą ce na ro du ser ce.

   jan Kasprowicz
rozwój związku 7-10

opiNie 19-21

boże NarodzeNie 25-27
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ZwiąZek w akcji Czas Solidarności, listopad-grudzień 2022

Zgodnie z kalendarzem wy-
borczym,  ustalonym uchwałą 
ZR nr 71/XXXII/2022 z późn. 
zm. (uchwała dostępna na na-
szej stronie internetowej w za-
kładce wybory 2023-2028), pod-
stawowe jednostki organizacyj-
ne związku mogą przeprowadzać 
wybory od listopada 2022 roku. 
Nieco wcześniej można wyła-

niać delegatów na zakładowe lub 
międzyzakładowe zebranie dele-
gatów. Uprawnieni do głosowa-
nia na zebraniu wyborczym są 
wszyscy członkowie danej or-
ganizacji lub wybrani wcześniej 
delegaci.

Na zebraniu, oprócz prze-
wodniczącego, członków ko-
misji zakładowej i członków 

komisji rewizyjnej, powo-
łuje się delegatów na walne 
zebranie delegatów regio-
nu lub elektorów do wyboru 
takiego delegata (gdy orga-
nizacja nie ma wymaganej 
liczby członków, aby utwo-
rzyć okręg naturalny) oraz 
delegatów na walne zebra-
nie jednostek branżowych 
– sekcji. 

Ostateczny termin organi-
zowania zebrań wyborczych 
w jednostkach podstawo-
wych upływa 31 marca 2023 
roku,  trzeba jednak pamię-
tać, zwłaszcza mniejsze or-
ganizacje, aby zdążyć w tym 

czas na wybory 
związkowe 
Dobiega końca kadencja związkowa 2018-2023. Trzeba 
przygotować się do pracy w kolejnej kadencji i wybrać wła-
dze na lata 2023-2028. Warto się dobrze zastanowić, bo wy-
typowane osoby będą kierowały działalnością organizacji 
przez najbliższych 5 lat.

fot. pixabay
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czasie wybrać elektorów, doga-
dać się z innymi organizacja-
mi, aby stworzyć okręg łączo-
ny w celu wyboru delegata na 
WZDR i zdążyć go zarejestro-
wać w wyznaczonym terminie 
w Regionalnej Komisji Wybor-
czej (RKW). Nie warto zatem 
odkładać zebrania wyborczego 
na ostatnią chwilę.

O ustalonym terminie wy-
borów należy powiadomić Re-
gionalną Komisję Wyborczą nie 
później niż 14 dni przed ich roz-
poczęciem. 

Nowością w tej kadencji jest 
możliwość głosowania przy wy-
korzystaniu środków bezpośred-
niego porozumiewania się na od-
ległość czyli e-głosowanie. Zasa-
dy przeprowadzenia takiej pro-
cedury określone są w uchwale 
KK nr 11/22. Zgodę na przepro-
wadzenie głosowania w takiej 
formie wydaje Zarząd Regionu 
lub RKW.

Duże organizacje dla spraw-
nego przygotowania i przepro-
wadzenia wyborów mogą powo-
łać zakładową komisję wybor-
czą, choć zdecydowana więk-
szość organizacji zostawia tę 
procedurę w rękach komisji za-
kładowej.

Kandydatów zgłasza się wy-
łącznie w formie pisemnej. Kan-
dydujący na przewodniczące-
go organizacji powinni pamię-
tać o wypełnieniu ankiety oso-
bowej (wzór ankiety dostęp-
ny na naszej stronie w zakładce 
wybory 2023-2028). Obowią-
zek ten dotyczy również ubie-
gających się o mandat delega-
ta na WZD Regionu (elektora)  
i WZD Sekcji. Przy kandydowa-

niu na więcej niż jedną funkcję, 
której ważność wyboru zastrze-
żona jest wypełnieniem ankiety 
osobowej, nie ma wymogu po-
nownego wypełniania ankiety, 
wystarczy posiadanie kopii an-
kiety osobowej potwierdzonej 
przez RKW.

Po zatwierdzeniu porząd-
ku posiedzenia i regulaminu ob-
rad zebrani w głosowaniu jaw-
nym wybierają przewodniczące-
go zebrania, komisję skrutacyjną 
i inne komisje oraz protokolan-
tów. Komisja skrutacyjna musi 
liczyć przynajmniej 3 związkow-
ców. 

Przed przystąpieniem do wy-
borów władz ustala się liczbę 
miejsc mandatowych w komisji 
zakładowej i w komisji rewizyj-
nej oraz liczbę tur głosowania. 

Następnie w głosowaniu 
tajnym dokonuje się wyboru 
władz organizacji – przewod-
niczącego, członków komisji 
zakładowej (minimum 3 oso-
by) oraz członków komisji re-
wizyjnej (minimum 3 osoby). 
Przy czym kolejność wybo-
ru jest bardzo ważna – niewy-
branie przewodniczącego unie-
możliwia przejście do następ-
nych głosowań. 

Trzeba zapamiętać, że nowo 
wybrana komisja zakładowa 
ma 14 dni na ukonstytuowanie 
się – w głosowaniu tajnym – li-
cząc od dnia posiedzenia wy-
borczego, natomiast komisja 
rewizyjna musi dokonać ukon-
stytuowania tego samego dnia, 
od razu po ukończeniu zebrania 
wyborczego.

Po wybraniu władz organiza-
cji można przystąpić do wybo-

ru delegatów bądź elektorów 
na delegatów na WZDR oraz 
delegatów na walne zebrania 
jednostek branżowych.

O tym czy organizacja 
będzie tworzyła okręg na-
turalny do wyboru delega-
ta decyduje jej liczebność. 
Zgodnie z uchwałą ZR nr 70/
XXXII/2022 ws. klucza wy-
borczego na kadencję 2023-
2028 okręg naturalny two-
rzy organizacja, która zrze-
sza minimum 80 członków. 
Wtedy jeden mandat dele-
gata przypada na 110 związ-
kowców tj. organizacje li-
czące 80-110 członków wy-
bierają 1 delegata, organiza-
cje liczące 111-220 wybiera-
ją 2 delegatów, itd.

Organizacje związkowe  
o mniejszej liczebności – po-
niżej 80 członków – w celu 
wyboru delegata na WZDR 
muszą utworzyć, na dro-
dze dobrowolnego porozu-
mienia, okręg łączony. Fakt 
utworzenia takiego okrę-
gu należy zgłosić do RKW. 
Delegat wtedy jest wyłania-
ny spośród elektorów wybra-
nych wcześniej w macierzy-
stych organizacjach, propor-
cjonalnie do liczebności or-
ganizacji. 

Zgodnie z zapisami wy-
mienionej wcześniej uchwa-
ły ZR 1 elektor przypada na 
każdą rozpoczynającą się 
dziesiątkę związkowców tj. 
– do 10 członków Związku  

1 elektor, 
– od 11 do 20 związkowców 

– 2 elektorów, 
– 21-30 związkowców – 3 

elektorów, itd. 
Jeżeli do 14 marca 2023 

roku mniejsze organizacje 

Zebranie wyborcze

Wybór delegata na WZD
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nie będą w stanie we własnym 
zakresie utworzyć okręgu łączo-
nego zgłaszają się do Regional-
nej Komisji Wyborczej, a ta wy-
znaczy organizacje do utworze-
nia okręgu łączonego.

Ostateczny termin rejestra-
cji delegatów na Walne Zebra-
nie Delegatów Regionu upływa  
28 kwietnia 2023 r.

Organizacje, których wła-
dze stanowiące podjęły uchwałę  
o przystąpieniu do jednostki 
branżowej, na zebraniu wybor-
czym wyłaniają także delega-
tów na walne zebranie delega-
tów sekcji. Decyzję o obowiązu-
jącym kluczu wyborczym podej-
muje wtedy rada sekcji.

Jednym z zadań Komisji 
Skrutacyjnej jest sporządze-
nie dokumentacji potwierdza-
jącej przeprowadzenie wybo-
rów. Nowowybrany przewod-
niczący władzy wykonawczej 
organizacji przekazuje proto-
koły powyborcze za pośred-
nictwem nadzorującego zebra-
nie pełnomocnika lub bezpo-
średnio do Regionalnej Komi-
sji Rewizyjnej. 

W komplecie dokumentów 
powinny się znaleźć:

– lista obecności na zebraniu 
wyborczym,

– protokół stwierdzający pra-
womocność posiedzenia,

– protokół z wyników wybo-
rów władz organizacji,

– protokół z ukonstytuowania 
Komisji Rewizyjnej, 

– protokół z ukonstytuowania 
Komisji Zakładowej,

– protokół z wyniku wyborów 
delegatów/elektorów na Walne 
Zebranie Delegatów Regionu,

– protokół z wyniku wybo-
rów delegatów na Walne Zebra-
nie Delegatów Sekcji,

– kopia uchwały o przystąpie-
niu do sekcji branżowej,

– ankieta osobowa kandydu-
jących na przewodniczącego or-
ganizacji, elektora/delegata na 
WZDR i delegata na WZD Sek-
cji,

– karta informacyjna – po-
dział funkcji i dane kontaktowe 
władz organizacji,

– kopie dokumentów związa-
nych z procedurą wyborczą

Dostarczenie wszystkich 
prawidłowo wypełnionych pro-
tokołów zbiorczych z ustalenia 
wyników wyborów władz i wy-
borów delegatów na walne ze-
brania oraz ankiet osobowych 
kandydujących na wymienio-
ne wcześniej funkcje jest pod-
stawowym warunkiem do pod-
jęcia przez Regionalną Komisję 
Wyborczą decyzji o ważności 
przeprowadzonych wyborów.  

Dokumenty powinny zna-
leźć się w RKW w przeciągu 14 
dni od dnia zakończenia wybo-
rów, w przeciwnym razie może 
to być podstawą do ich unieważ-
nienia.

Renata Lesicka

Dokumenty powyborcze

Wszystkie wzory protoko-
łów oraz dokumenty oko-
łowyborcze zawierające 
bardziej szczegółowe in-

formacje dostępne są 
na stronie internetowej 

Regionu 
www.solidarnosc.org.pl/lublin  

w zakładce 
Wybory 2023-2028.

OkNO Życia    

Życie 

każdego człowieka jest 

baśnią napisaną ręką 

samego Boga. 

Hans Christian Andersen
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Skoro ten numer „Czasu So-
lidarności” jest ostatnim przed 
świętami to wypadałoby złożyć 
czytelnikom życzenia. Niby li-
stopad, ale półki sklepowe już za-
pełniają się świątecznymi deko-
racjami i słodyczami w ładnych 
papierkach, więc chyba wielkie-
go faux pas nie będzie. Gazeta 
związkowa, autor o skrzywieniu 
rozwojowym to i trudno o inne 
życzenia niż te, dotyczące nasze-
go Związku. Chciałbym skorzy-
stać przy tej okazji z tzw. magii 

świąt i popuścić trochę wodze 
fantazji, ale trzymając równocze-
śnie kontakt z rzeczywistością. 

Pierwsze skojarzenie to siłą 
rzeczy święty Mikołaj. Oczywi-
ście chciałoby się, żeby to był 
ten prawdziwy, biskup z Miry,  
a nie przerośnięty krasnal z La-
ponii. Problem jednak w tym, 
że kraina tego pierwszego świę-
tego Mikołaja to obecna Turcja,  
a tam o ideał w działalności 
związków zawodowych trudno. 
Na potwierdzenie tej tezy krót-

ki wątek osobisty. Otóż na jed-
nym ze spotkań z przedstawicie-
lami europejskich związków za-
wodowych w Brukseli miałem 
przyjemność poznać kolegę wła-
śnie z Turcji. Podczas wymia-
ny doświadczeń zawsze nam za-
zdrościł, mówiąc że w jego kraju  
o wszystko trzeba walczyć na 
ulicy i często dosłownie płacić 
krwią. Co więcej, był bardzo prze-
jęty tym, że prosto z Belgii jedzie 
na dużą manifestację w Ankarze. 
Jeszcze nie zdążyłem wrócić do 
domu, a dotarła do mnie zatrwa-
żająca informacja o jego śmier-
ci w trakcie tej manifestacji. Tak 
więc miłych skojarzeń związa-

mamy 
do kogo równać
„Marzenia się spełniają, ale nigdy tym, którzy tylko marzą.”
                                                                            adam Rem

fot. pixabay
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nych z Turcją nie mam (może też 
dlatego, że nie byłem tam na wa-
kacjach), a i Wam raczej chciał-
bym oszczędzić wzorców Turec-
kich z obecną 85-procentową in-
flacją na czele. 

Co w tej sytuacji? Z bólem ser-
ca, ale pozostaje ten drugi – kra-
snal z dużym brzuchem w śmiesz-
nej czapce, ale za to z wielkim 
workiem prezentów. Skoro ten 
„świętey” to lecimy do Laponii, 
czyli Skandynawii. No i bingo! 
Związkowy raj na ziemi. Uzwiąz-
kowienie w poszczególnych pań-
stwach to odpowiednio: Islan-
dia: 85%, Finlandia 74%, Szwecja 
70%, Dania 67% i Norwegia 55%. 
A po drugiej stronie nasze dumne 
i niezachwiane 12%. Tak więc so-
bie i Wam życzę przede wszyst-
kim tak wysokiego uzwiązkowie-
nia. No, ale dla członków „Soli-
darności” przydałoby się też coś  
o solidarności.

ming, czyli kiszonych śledzi, któ-
re swój charakterystyczny zapach 
i smak zawdzięczają przynaj-
mniej kilkumiesięcznej fermen-
tacji (chociaż one zapewne też 
są wyjątkowe). I choć w Szwecji 
uznawane są za rarytas, mało któ-
ry Europejczyk po degustacji po-
dziela to zdanie. 

Ja mam na myśli coś znacznie 
przyjemniejszego, a mianowicie 
szwedzki model negocjacji pła-
cowych, który został stworzony 
głównie na skutek chęci związ-
ków zawodowych do ochro-
ny pełnego zatrudnienia i usta-
bilizowania gospodarki. Tak, jak 
już wspomniałem, ten model jest 
skonstruowany bardzo wyjątko-
wo w porównaniu z innymi pań-
stwami. Otóż podwyżki płac usta-
lane są w Szwecji na poziomie 
centralnym pomiędzy Szwedzką 
Konfederacją Związków Zawo-
dowych (LO) i Szwedzką Kon-

flacja w Szwecji sięgnęła 9,8%, 
osiągając najwyższy poziom od 
czerwca 1991 roku – czyli od po-
nad 30 lat. Tym nie mniej niespeł-
na 10% to i tak mniej niż nasze 
18%. Ponadto LO stara się, aby 
pensje rosły szybciej  w tych sek-
torach, w których pracobiorcy 
otrzymują najniższe wynagrodze-
nia, a wolniej w tych, gdzie pra-
cownicy są w najlepszej sytuacji 
materialnej. 

Oczywiście ten model nie 
spadł Szwedom z nieba ani nie 
przyniósł go im święty Mikołaj. 
Już w 1938 r. związkowcy doszli 
do wniosku, że nie mogą prowa-
dzić polityki płacowej niezależ-
nej od polityki gospodarczej spo-
łeczeństwa. Zauważono, że run-
dy negocjacyjne w coraz mniej-
szym stopniu są sprawą tylko po-
między związkami zawodowymi 
a pracodawcami, ponieważ ne-
gocjacje te wpływają na ogól-
ną politykę społeczną. Co wię-
cej, w samej organizacji związ-
kowej dochodziło do konfliktów 
pomiędzy jej członkami repre-
zentującymi różne branże. 

Zdecentralizowany model ne-
gocjacji płacowych, jaki jeszcze 
wtedy obowiązywał, powodo-
wał bowiem, że każda zorganizo-
wana grupa zawodowa walczyła  
o poprawę swoich płac, nie pa-
trząc przy tym na inne branże. 
Skąd my to znamy? Powodowało 
to, że w niektórych sektorach sta-
le płace były niższe od średniej, 
a inne regularnie otrzymywały 
znaczne podwyżki, które prowa-
dziły do zaburzenia sytuacji na 
krajowym rynku pracy i destabi-
lizowały sytuację gospodarczą. 

Brak koordynacji wzrostu 
płac w poszczególnych branżach 
przyczyniał się do cyklicznego 
powstawania spirali cenowo-pła-
cowej. Powodowało to koniecz-
ność interwencji rządu polityką 
fiskalną lub monetarną, aby ob-

To coś znalazłem w Szwe-
cji. Oczywiście pierwsze sko-
jarzenie to IKEA z jej świątecz-
nymi dekoracjami i skandynaw-
skim wyobrażeniem pracodaw-
cy, czyli ulubiony sklep mojego 
synka. I już robi się miło, pomija-
jąc kawę za „złotówkę”. Tym ra-
zem nie o tę sieć sklepów mi cho-
dzi, ale o pewne wyjątkowe roz-
wiązanie w skali europejskiej.  
I nie mam na myśli Surström-

federacją Pracodawców (SAF)  
w taki sposób, aby średni wzrost 
realnych wynagrodzeń nie prze-
kraczał wzrostu produktywności 
w branżach eksportowych.

Wprowadzenie tego modelu 
przyczyniło się do tego, że co do 
zasady inflacja w Szwecji jest ni-
ska, a płace realnie rosną, chociaż 
i tam dotarł obecny kryzys gospo-
darczy, a razem z nim wzrost in-
flacji. W sierpniu 2022 roku in-

fot. pixabay
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niżyć tempo inflacji. To z kolei 
utrudniało utrzymanie pełnego 
zatrudnienia, którego LO było 
dużym orędownikiem. Z tego 
powodu coraz większe znaczenie 
konfederacja zaczęła przywiązy-
wać do tego, aby wzrost płac nie 
przekraczał wzrostu produktyw-
ności. Jedynym sposobem, który 
pozwoliłby osiągnąć wspomnia-
ny cel było prowadzenie scentra-
lizowanej polityki płacowej. 

Po wielu latach dyskusji  
w końcu siła argumentów prze-
ważyła nad interesami poszcze-
gólnych związków zawodowych 
i w 1951 r. udało się ustanowić 
w pełni skoordynowaną, scentra-
lizowaną politykę płacową. Na-
stępne lata minęły w LO głów-
nie nad uczynieniem modelu ne-
gocjacji płacowych jak najbar-
dziej efektywnym. To właśnie  
w latach 1951-1960 wprowadzo-
no solidarystyczną politykę pła-
cową i ustanowiono, że łączny 
wzrost płac nie może przekra-
czać wzrostu produktywności  
w gospodarce. Nie wiem jak 
Wam, ale mi się takie rozwiąza-
nie podoba. Szwedom ta trans-
formacja zajęła ponad 20 lat, ale 
z jej dobrodziejstw czerpią do 
dzisiaj. Natomiast u nas przełom 
roku to najwyższa dopuszczal-
na dawka stresu w każdej orga-
nizacji, bo zbliżają się negocja-
cje płacowe…

To jest moje drugie życze-
nie, abyśmy w naszej działalno-
ści związkowej wzajemnie trosz-
czyli się o wszystkich możliwie 
tak samo. Oczywiście nie ozna-
cza to socjalistycznego wszyst-
kim po równo. W naszych re-
aliach wygląda to często niestety, 
jak przysłowiowe darcie sukna. 
Ten kto jest silniejszy, jest w sta-
nie wywalczyć dla siebie więcej. 
Natomiast ci mali, słabi zadowa-
lają się ochłapami albo każe im 
się cieszyć tym, że w ogóle mają 

pracę, a wynagrodzenie jest za-
wsze w terminie. Tak więc – wię-
cej solidarności. 

A że w „Solidarności” soli-
darności nigdy nie jest za wiele, 
to zabieram Was na chwilę do ko-
lejnego kraju śnieżnej Skandyna-
wii, a mianowicie do Danii, czy-
li kraju Królowej Śniegu. Jednak 
nie po to, żeby czytać bajki Han-
sa Christiana Andersena, chociaż 
„Nowe szaty cesarza” nasuwa-
ją mi się automatycznie myśląc  
o relacjach pracowniczych i bra-
ku odwagi niektórych, żeby po-
wiedzieć, jak widzą daną sytu-
ację w obawie o reakcję współ-
pracowników, a już na pew-
no przełożonych. Na szczę-
ście tej odwagi często nie bra-
kuje naszym zakładowym lide-
rom związkowym. Ale do rzeczy. 
Na przykładzie Danii chciałbym 
omówić akcje protestacyjne, któ-
re przekładając na polski grunt 
można byłoby nazwać solidarno-
ściowymi. 

Podobnie, jak w większości 
państw szeroko pojętego Zacho-
du, tak i w ojczyźnie klocków 
lego (kolejny wątek świąteczny), 
stosunki pracy opierają się na 

układach zbiorowych. Co więcej 
obowiązuje tam ogólna zasada, 
że związkom zawodowym przy-
sługuje prawo do podejmowa-
nia szerokiej palety działań ce-
lem zawierania układów zbioro-
wych z pracodawcami i organi-
zacjami pracodawców. Działań, 
które mówiąc wprost, mają zmu-
sić niechętnych temu pomysłowi 
pracodawców do zmiany zdania. 
Związki zawodowe mogą organi-
zować między innymi szereg ak-
cji protestacyjnych wobec praco-
dawcy, w celu zawarcia porozu-
mienia. Zasady dotyczące ich or-
ganizowania nie są ujęte w prze-
pisach prawa, a bazują na wielo-
letniej praktyce. 

W Danii funkcjonują upraw-
nienia dotyczące tzw. konflik-
tów pracowniczych, w tym wła-
śnie akcji solidarnościowych. 
Mają one na celu wsparcie aktu-
alnego konfliktu, który jest zgod-
ny z prawem wyłącznie jeśli za-
kres negocjowanego porozumie-
nia wchodzi w normalny zakres 
działalności danego związku za-
wodowego. Nie obowiązuje jed-
nak wymóg prawny, aby człon-
kowie związku zawodowego 

fot. pixabay
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byli zatrudnieni w danym przed-
siębiorstwie. Tak więc konflikt 
pracowniczy może mieć miejsce  
w przedsiębiorstwie, w którym 
ma zostać zawarty układ zbio-
rowy, jak i innych przedsiębior-
stwach (solidarnościowa ak-
cja protestacyjna), które z nim 
współpracują. 

Związek zawodowy może zo-
bowiązać swoich członków do 
wszczęcia akcji solidarnościowej, 
która będzie polegała na przykład 
na wstrzymaniu dostaw towarów, 
nie świadczeniu usług, zaniecha-
niu usuwania odpadów czy też nie 
wykonywaniu prac na rzecz pra-
codawcy lub wykonawcy, z któ-
rym zawiązek zawodowy chce 
zawrzeć układ zbiorowy. 

Instrumentarium po stronie 
związków zawodowych jest tu-
taj dosyć rozbudowane, gdyż ak-
cje protestacyjne, które związek 
może zainicjować, po uprzednim 
wystosowaniu ostrzeżenia obej-
mują:
– strajk, w ramach którego zwią-

zek zawodowy zobowiązuje 
swoich członków do zaprze-
stania pracy w objętym kon-
fliktem przedsiębiorstwie,

– blokadę, w ramach której zwią-
zek zawodowy zobowiązu-
je swoich członków do nie-
podejmowania pracy w obję-
tym konfliktem przedsiębior-
stwie,

– solidarnościowa akcja pro-
testacyjna, w ramach której 
dany związek zawodowy lub 
inne związki zawodowe nale-
żące do tego samego zrzesze-
nia wspierają konflikt poprzez 
zobowiązanie członków do 
strajku lub nie wykonywania 
pracy na rzecz przedsiębior-
stwa, bądź nie wykonywania 
obowiązków, mających zwią-
zek z działalnością przedsię-
biorstwa, wobec którego skie-
rowany jest konflikt główny.

Oczywiście duńskie prawo 
zawiera szereg bezpieczników, 
które zabezpieczają interes pra-
codawców przed nieuzasadnio-
nymi akcjami lub przed ich zbyt-
nią eskalacją. Docelowo sąd pra-
cy może dokonać oceny na zasa-
dzie proporcjonalności, aby usta-
lić czy stosowane przez związek 
zawodowy środki są racjonalnie 
uzasadnione w odniesieniu do 
celów, które związek zamierza 
osiągnąć. Jednakże mechanizm 
jest taki, że w imię solidarności 
z kolegami z naszej branży mo-
żemy podejmować różnego ro-
dzaju akcje celem przymuszenia 
danego pracodawcy do zawarcia 
układu zbiorowego pracy. 

Nie bez powodu przytoczy-
łem ten przykład z duńskiego 
rynku pracy, gdyż na naszym po-
dwórku mamy problem z zawie-
raniem zbiorowych układów pra-
cy. Natomiast ponadzakładowe 
układy zbiorowe pracy są czystą 
abstrakcją. 

Z drugiej strony nie jesteśmy 
w stanie, jako ruch związkowy, 
przekonać rządzących do pro-
mocji tego rodzaju regulacji sto-
sunków pracy. Nie mówiąc już  
o wprowadzeniu przez nich za-
chęt czy wywierania presji na 
pracodawców celem ich zawie-
rania. Jako koronny dowód wy-
starczy podać, że w Polsce regu-
lacjami układów zbiorowych ob-
jętych jest jedynie 14,7% pra-
cowników. W tym samym cza-
sie średnia chociażby dla OECD 
wynosi 32,2%, a w aż 16 pań-
stwach wskaźnik ten jest powy-
żej 50% i kiepskim pociesze-
niem jest fakt, że na 36 państw 
– członków OECD jeszcze sześć 
jest jeszcze za nimi w tej staty-
styce. Na pytanie czy duńskie na-
rzędzia legislacyjne są skuteczne 
jest jednoznaczna odpowiedź: 
84% pracowników objętych jest 
układami zbiorowymi. 

Gdyby ktoś chciał zrzu-
cić winę jedynie na niski po-
ziom uzwiązkowienia w Polsce, 
z wrodzonej złośliwości podam 
przykład Francji, gdzie uzwiąz-
kowienie jest jeszcze niższe niż 
w Polsce i wynosi niespełna 8%, 
ale układami zbiorowymi obję-
tych jest aż 98,5% pracowników 
– najwięcej na świecie! W związ-
ku z powyższym może to jest te-
mat na kolejną akcję związkową 
z wielką ogólnopolską manife-
stacją, a już na pewno na jeden 
z kolejnych artykułów w „Czasie 
Solidarności”.

Tak więc podsumowując, ży-
czę Wam siły (uzwiązkowienie  
i świadomość członków) oraz so-
lidarności w co najmniej dwóch 
wymiarach. Z jednej strony pole-
gającej na wspólnej trosce o moż-
liwie najszerszą rzeszę pracowni-
ków, do których NSZZ „Solidar-
ność” powinna dotrzeć i przedsta-
wić pomysł na polski rynek pra-
cy oraz z zamiarem wciągnię-
cia ich w nasze szeregi. Z drugiej 
zaś strony solidarności ze strony 
naszego otoczenia, polegającej 
na wsparciu w ramach naszych 
struktur branżowych i terytorial-
nych, bo to jest bogactwo, z któ-
rego powinniśmy czerpać, ale też 
zrozumienia i wsparcia ze stro-
ny władz lokalnych i centralnych. 
A może nawet organizacji praco-
dawców? Marzenia są po to, żeby 
je realizować. 

I na koniec, skoro poja-
wił się wątek Andersena życzę, 
żeby nasze wyobrażenia o lep-
szej przyszłości nie były, jak wi-
zje „Dziewczynki z zapałkami”, 
które gasną wraz ze słabym pło-
mieniem, ale żebyśmy mieli we-
wnętrzną siłę ognia, który po-
zwoli nam na skuteczne działa-
nie i „zapalenie” do naszych po-
mysłów innych. Wszystkiego 
dobrego!

Ireneusz Pszczoła
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7. Lubelski Bieg Niepodległości

Uczestnicy biegali w czterech 
grupach biegowych na dystansie 
1609 m. Trasa przebiegała alejka-

mi Ogrodu Saskiego, a jej ozna-
kowanie dodatkowo podkreślało 
wyjątkowy i patriotyczny charak-

spORTOWa 
RyWalizacJa 
W paRku saskiM
W piątek, 11 listopada br., w Ogrodzie saskim został roze-
grany 7. lubelski Bieg Niepodległości. Na uroczystą zbiór-
kę przed biegiem przybyło ponad pół tysiąca zawodników. 
po odśpiewaniu hymnu, który obudził lublin na Niepod-
ległość, uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także 
ich nauczyciele, rodzice oraz opiekunowie zostali zweryfi-
kowani w biurze zawodów i przystąpili do rywalizacji.
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ter biegu. Lubelski bieg jest wy-
jątkowym spotkaniem między-
pokoleniowym mieszkańców na-
szego miasta i regionu. Razem  
z uczniami pobiegli bowiem ich 
rodzice, opiekunowie i nauczycie-
le. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
na mecie unikalny medal kolek-
cjonerski, a najliczniejsze repre-
zentacje szkolne – puchar niepod-
ległości. W kategorii szkoły pod-
stawowe puchar otrzymała Szko-
ła Podstawowa nr 28 w Lublinie, 
zaś w kategorii szkoły ponadpod-
stawowe Technikum Energetycz-
no-Informatyczne w Lublinie. 
Bieg odbywał się z elektronicz-
nym pomiarem czasu.   

Patronat honorowy sprawo-
wali: Kamil Bortniczuk - Minister 
Sportu i Turystyki, Lech Sprawka 
– Wojewoda Lubelski, Jarosław 
Stawiarski – Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego, Krzysztof 
Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

Piątkowa impreza zaliczana 
była do cyklu 7. Lubelska Bie-
gowa Triada Pamięci.

NauczyciElE OpEN
KOBIETY

1. Agnieszka Redner (Zespół 
Szkól Transportowo-Komuni-
kacyjnych im. T. Kościuszki 
Lublin)

2. Iwona Piotrowicz (SP 51 Lu-
blin)

3. Anna Trębacz (Lublin)
MĘŻCZYŹNI

1. Dawid Duda (VII LO Lublin)
2. Daniel Osiński (SP 28 Lublin)
3. Marek Mirosław (SP 44 Lu-

blin)
RODzicE OpEN

KOBIETY
1. Iwona Szot (SP 51 Lublin)
2. Sylwia Ligęza (SP 28 Lublin)
3. Kinga Grzegorczyk (SP 28 

Lublin)

Wydarzenie organizowa-
li: Fundacja „Ruchu Solidarno-
ści Rodzin” i Region Środkowo-
Wschodni NSZZ „Solidarność” 
przy udziale Kuratorium Oświaty 
w Lublinie oraz Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział Lublin.

Partnerem strategicznym wyda-
rzenia było PGE Dystrybucja S.A.

Bieg finansowany przez Mi-
nistra Sportu i Turystyki w ra-

mach programu „Sport dla 
wszystkich”.

Zadanie realizowane w ra-
mach programu Samorządu Wo-
jewództwa Lubelskiego „Warto 
być Polakiem”.  

Patronat medialny: TVP Lu-
blin, Radio Lublin, Kurier Lu-
belski, Nowy Tydzień w Lubli-
nie, Tygodni Solidarność, Radio 
Centrum, Czas Solidarności.  

WyNiki 7. LuBeLskiego Biegu NiepodLegłości
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MĘŻCZYŹNI
1. Karol Stawecki (Technikum 

Energetyczno-Informatyczne 
Lublin)

2. Albert Mirosław (SP 51 Lu-
blin)

3. Adam Winiarczyk (SP 28 Lu-
blin)

szkOŁy 
pONaDpODsTaWOWE

DZIEWCZĘTA
1. Jagoda Roczon (I LO Lublin)
2. Wiktoria Wójcik (Lublin)
3. Karolina Rodak (Niemce)

CHŁOPCY
1. Jakub Gościński (X LO Mi-

strzostwa Sportowego Lublin)
2. Kacper Widz (X LO Mistrzo-

stwa Sportowego Lublin)
3. Bartłomiej Pyda (Bursa Szkol-

na nr 5 Lublin)
szkOŁy pODsTaWOWE

DZIEWCZĘTA
KLASY V

1. Lena Swół (SP 44 Lublin)
2. Karolina Wójtowicz (SP 28 

Lublin)
3. Laura Brzyska (SP 30 Lublin)

KLASY VI
1. Dorota Miłkowska (SP 28 Lu-

blin)
2. Dominika Baćmaga (Lublin)
3. Ewelina Pawlak (SP 10 Lu-

blin)

KLASY VII
1. Wiktoria Miłoszewicz (SP 40 

Lublin)
2. Ewelina Zbęk (SP św. W. Pal-

lottiego Lublin)
3. Lena Wilczek (SP 24 Lublin)

KLASY VIII
1. Klaudia Kazanowska (SP 51 

Lublin)
2. Nadia Paluch (SP Niemce)
3. Blanka Swół (SP 44 Lublin)

CHŁOPCY
KLASY V

1. Jonatan Klocek (SP 28 Lublin)
2. Grzegorz Król (SP 51 Lublin)
3. Filip Sprawka (SP 28 Lublin)

KLASY VI
1. Stanisław Goldsztejn (SP 28 

Lublin)

2. Fryderyk Jankowski (Ogólno-
polska Szkoła Muzyczna im. 
K. Lipińskiego Lublin)

3. Borys Gnypek (SP 28 Lublin)
KLASY VII

1. Szymon Szewczuk (SP 10 Lu-
blin)

2. Wojciech Pożarowszczyk (SP 
św. W. Pallottiego Lublin)

3. Kacper Boryga (SP 10 Lublin)
KLASY VIII

1. Jacek Mazur (SP 51 Lublin)
2. Mateusz Kozieł (SP 51 Lu-

blin)
3. Michał Zyszkiewicz (SP 28 

Lublin)

Pełne wyniki: 
https:/ultimasport.pl/wyniki
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rozwiązywanie 
„problemu popiełuszki”-21
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Przedstawię teraz skrótowe 
zestawienie niektórych sprzecz-
ności i luk w materiale dowodo-
wym zawartym w aktach proce-
su toruńskiego, na które po czę-
ści już się powoływałem. Doko-
nam też uzupełnień w oparciu  
o dane, których nie zamieściłem 
we wcześniejszych przekazach.

W piątek, 19.10.1984 r.,  
o godz. 21.20, spod kościoła na 
Wyżynach w Bydgoszczy, wy-
jeżdża służbowy „Fiat 125p” de-
partamentu IV MSW z kapita-
nem Grzegorzem Piotrowskim 

oraz porucznikami  Leszkiem Pę-
kalą i Leszkiem Chmielewskim. 
Mają oni zamiar dokonać upro-
wadzenia księdza Popiełuszki, 
który wraz z Waldemarem Chro-
stowskim tuż przed nimi udał się 
„Volkswagenem-Golfem” w kie-
runku Warszawy. 

Wskazani funkcjonariusze 
MSW pojawili się tamtego dnia 
w Bydgoszczy ok. godz. 17.00. 
W tym czasie nie mieli jeszcze 
sprecyzowanego planu, w jaki 
sposób uprowadzą księdza, któ-
ry po porwaniu miał być dowie-

ziony do przygotowanego przez 
nich zawczasu lokum w jednym  
z bunkrów na terenie Kazunia 
Polskiego. Pierwotnie mieli spro-
wokować wypadek drogowy, po-
dobnie jak sześć dni wcześniej, 
13.10.1984 r., na trasie Gdańsk-
Warszawa [na odcinku Ostróda-
Olsztynek]. Jadąc do Bydgosz-
czy 19.10.1984 r. wybrali nawet 
nadający się do sprowadzenia ta-
kiego zdarzenia  fragment trasy, 
gdzie miało dojść – tym razem 
niezawodnie – do tego szczegól-
nego rodzaju „wypadku”.
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Podczas kilkugodzinnego po-
stoju na parkingu przed kościo-
łem na Wyżynach, po zmianie 
numerów rejestracyjnych służ-
bowego samochodu z WAB 6031 
na KZC 0423, w oczekiwaniu na 
wyjazd księdza w drogę powrot-
ną do Warszawy, kapitan Pio-
trowski wychodził z samocho-
du. Przez jakiś czas przebywał  
w kościele i na terenie przyko-
ścielnym. Wcześniej, z bydgo-
skiego WUSW telefonował do 
„centrali” w Warszawie. 

Fakty te są o tyle istot-
ne, że w okresie tych kil-
ku godzin oczekiwania 

na realizację „zadania służbo-
wego” zapada decyzja o zmia-
nie sposobu uprowadzenia księ-
dza. Sprawcy, po uzgodnieniach, 
przyjmują inny wariant modus 
operandi, o którym do dzisiaj nie 
mamy wiedzy i możemy snuć je-
dynie domniemania. 

W toku śledztwa i  procesu 
przed toruńskim sądem nie pod-
dano weryfikacji trzech różnych 
wersji zatrzymania się w Górsku 
samochodu, w którym podróżo-
wał ksiądz – łącznie z  tą oficjal-
nie przyjętą przez sąd  – podawa-
nych przez jedynego [wówczas] 
bezpośredniego świadka tych 
wydarzeń, Waldemara Chro-
stowskiego. Zagadnienie to do 
dzisiaj pozostaje niewyjaśnione.

W chwili wyjazdu spraw-
ców uprowadzenia spod kościo-
ła na Wyżynach, w bagażniku 
ich służbowego „Fiata 125p” 
znajdowały się przedmioty,  
z których  część mieli ze sobą 
już 13.10.1984 r., kiedy udawa-
li się w „podróż służbową” do 
Gdańska. Spośród nich wskazać 
należy  dwa kanistry z benzyną  
o pojemności 20 l i 5 l, dwa worki  
z kamieniami, dwa drewniane 

kołki o długości 30-40 cm i śred-
nicy 4 cm, trzy torby, dwie saper-
ki i dwa szpadle. 

Chcąc w Górsku umieścić 
księdza w bagażniku, najpierw 
musieli usunąć z jego wnętrza te 
przedmioty. Wzmiankuje o tym 
oskarżony Chmielewski. Twier-
dzi, że rzeczy te przerzucił na tyl-
ne siedzenie, co konkretnie, tego 
nie wymienia. Pękala i Piotrowski 
praktycznie na ten temat milczą. 

Kiedy już usiedli na swo-
je miejsca tłok z tyłu fiata musiał 
powstać niesamowity. Piotrowski  
i Chmielewski, dwóch chłopów na 
schwał, wystarczająco zapełnia-
li tylną kanapę, a jeszcze te przed-
mioty? Trudno doprawdy dać 
temu wiarę. Walduś [jak pieszczo-
tliwie określał Chrostowskiego ka-
pitan Piotrowski] przed swym kar-
kołomnym wyczynem z opusz-
czeniem samochodu sprawców 
pięć kilometrów dalej, w Przysie-
ku,  siedział z przodu, obok kieru-
jącego pojazdem Pękali. Na doda-
tek Chmielewski w tych warun-
kach, uniemożliwiających nor-
malne siedzenie, miał zdejmować 
mundur milicyjny. Najprawdopo-
dobniej i tak go na sobie nie miał, 
więc tematu nie było. Wyjaśniał on 
również, że na parkingu przed  ho-
telem „Kosmos” w Toruniu, gdzie 
ponoć miał im uciekać ksiądz, wy-
rzucił z samochodu worki i jakieś 
kamienie. Sądu ani prokuratora aż 
takie szczegóły nie interesują. 

T ymczasem pytania rodzą 
się same: Jakie worki? 
Jakie kamienie? Prze-

cież musieli mieć je z sobą, sko-
ro worek z kamieniami  umoco-
wali później u stóp księdza tuż 
przed wrzuceniem go do Wisły... 
Tak to jest, jeśli na siłę uczy się 
ludzi  wersji oficjalnej, karze im 
się głosić ją jako rzekomo do-

świadczoną przez nich rzeczy-
wistość.  Ponieważ wersja ta nic 
wspólnego z rzeczywistością nie 
ma, sypie się sama i cały wymy-
ślony scenariusz upada niczym 
domek z kart.

Z przeprowadzonych po 
latach dowodów wyni-
ka, że oskarżeni Pękala  

i Chmielewski, po to, by wyja-
śniając na sali rozpraw wytrwa-
li w wierności wersji oficjal-
nej, wpojonej im do głów przez 
funkcjonariuszy Biura Śled-
czego MSW, byli szprycowani 
wcześniej środkami farmakolo-
gicznymi. Stali się bezwolnymi 
wykonawcami udzielonych im 
instrukcji, pouczeń, a jak trze-
ba było, reprymend, stając się 
przedmiotami innych, równie 
skutecznych środków oddziały-
wania. 

O ile Pękala presję tę psy-
chicznie w miarę [na sali roz-
praw] wytrzymywał i programo-
wo „wieszał psy” na naczelniku 
Piotrowskim, wyjaśniając bez-
namiętnie co mu kazano, o tyle  
z Chmielewskim wystąpił pe-
wien problem. Na skutek sto-
sowania wobec niego bezpraw-
nych metod śledczych doznał 
on nerwowego tiku prawej stro-
ny twarzy, który utrudniał mu 
prawidłowe mówienie. Ogląda-
łem to przedstawienie z boku,  
z nad wyraz tendencyjnych i nie-
zdarnie kleconych medialnych 
relacji, jako prawnik i prokura-
tor. To, że ten proces w ogóle to-
czył się w takich okolicznościach  
i uwarunkowaniach, było dla 
mnie już wtedy rzeczą niezrozu-
miałą i niewytłumaczalną.

Z kapitanem Piotrowskim za-
grywka była bardziej złożona niż 
z Pękalą i Chmielewskim. Pomi-
mo zaskoczenia z powodu aresz-
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towania, powierzoną mu we 
wrześniu 1984 roku misję spe-
cjalną kontynuował na sali roz-
praw przed toruńskim sądem. Po-
twierdził fakt uprowadzenia i rze-
komo zamordowania księdza Po-
piełuszki w dniu 19.10.1984 r., 
co miał uczynić wespół z Pęka-
lą i Chmielewskim. Niemniej 
umniejszał własne przyczynienie 
się do zbrodni, uciekał od konkre-
tów, zasłaniając się niepamięcią. 
Odmówił udziału w wizji lokal-
nej na tamie we Włocławku i eks-
perymentach śledczych. Wespół  
z prezesem Kujawą i oskarżają-
cym go prokuratorem dopuszczał 
się kłamliwych i oszczerczych 
ataków na Kościół katolicki i jego 
hierarchów. 

Za przyzwoleniem sądu  
i oskarżyciela publicznego kre-
ował się na ofiarę rozpolityko-
wanego, wrogiego socjalizmowi 
księdza, odwracając o sto osiem-
dziesiąt stopni role sprawcy  
i faktycznej ofiary. Już po upra-
womocnieniu się wyroku osobi-
ście podziękował mu za to sam 
minister Kiszczak, popadając na-
wet w niekłamany zachwyt nad 
postawą towarzysza tak wier-
nie realizującego zadania resor-
tu spraw wewnętrznych.

Z nany, nieżyjący już pisarz 
i publicysta Krzysztof 
Kąkolewski [uprzednio 

przytaczany], po jednej ze swoich 
publikacji z 1991 roku o zbrodni 
na księdzu Jerzym, otrzymał list 
od wybitnego polskiego naukow-
ca, znawcy m.in. psychologii od-
bioru masowych środków komu-
nikacji, wykładowcy uniwersyte-
tów europejskich i amerykańskich, 
niemniej tu pragnącego zachować 
anonimowość. 

Tenże autorytet naukowy 
stwierdził, że to, co mówił Grze-

gorz Piotrowski na sali rozpraw 
przed toruńskim sądem było do-
stosowywane w trakcie wypo-
wiedzi  do nieprawdziwej wer-
sji. Innymi słowy w wersji Pio-
trowskiego oraz wersji oficjal-
nej przyjętej przez toruński sąd, 
mamy do czynienia z nieprawdą. 

Autor listu do K. Kąko-
lewskiego w ten oto 
sposób uzasadnił tak 

postawioną tezę: 1. Piotrow-
ski cały czas mówił bardzo wol-
no, z nieomal czytelnym wysił-
kiem. Tymczasem jest to typ san-
gwiniczny i dlatego można zało-
żyć, że mówi nienaturalnie. Dla-
czego? Ustawicznie kontroluje to, 
co mówi gdyż cały czas bada in-
formacje zwrotne. Prowadzi bo-
wiem jednocześnie dwie czynno-
ści intelektualne – zapamiętaną 
i stworzoną przez siebie (?) wer-
sję wydarzeń traktuje jako zwier-
ciadło, a to, co mówi ogląda  
w owym zwierciadle, kontrolując, 
czy wypowiedź nie jest sprzecz-
na z jego wersją. 2. Mówi z cha-
rakterystycznym brakiem emo-
cji, a tak sangwinik mówi tylko  
o fikcji, której de facto nie przeżył.  
3. Piotrowski zasłania się bra-
kiem pamięci w odniesieniu do 
różnych poziomów szczegółowo-
ści. To nienaturalne. Można zapo-
mnieć różne szczegóły, fachowco-
wi jednak nietrudno odkryć, że są 
one na jednym poziomie. Rzadko 
pamięta się b. dobrze jakiś szcze-
gół z tego samego ciągu, a inny  
z tegoż ciągu zupełnie się zapo-
mina. To absurd charakterystycz-
ny w patologii, lecz nie u osobni-
ków mieszczących się w normie.  
4. Całość wypowiedzi Piotrow-
skiego świadczy o tzw. braku pier-
wowzoru naturalnego (empirycz-
nego). Czyli opowiada o tym, cze-
go nie przeżył. Zatem mówi nie-

prawdę. Czujny wobec własnych 
słów odtwarza jedynie bądź wzbo-
gaca przyjętą (nauczoną) wersję. 

Przytoczony list opublikowa-
ny został w artykule red. Bog-
dana Możdżyńskiego, pt. „Mor-
derca ks. Popiełuszki kłamał”, 
zamieszczonym w tygodniku 
„Kulisy”, z 31.01.-02.02.1992 r.  
W tekście nadmieniono, że imię 
i nazwisko autora listu jest znane 
redakcji tygodnika.

W wyjaśnieniach złożonych 
w procesie toruńskim Waldemar 
Chmielewski podał okoliczno-
ści, których twórcy science fiction 
z Biura Śledczego MSW komplet-
nie nie skorelowali z zeznaniami 
świadka Chrostowskiego w przed-
miocie ubioru mężczyzny [Chmie-
lewskiego], który według wer-
sji oficjalnej miał zatrzymywać  
w Górsku „Volkswagena-Golfa”  
z podróżującym księdzem.  
W efekcie powstały dwie różne, 
wzajemnie wykluczające się wer-
sje, których później toruński sąd 
nie zweryfikował, pozostawiając 
tę kwestię do dzisiaj otwartą. 

O tóż według Chrostow-
s k i e g o ,  p o r u c z n i k 
Chmielewski miał być 

w tym czasie ubrany w mundur 
milicjanta służby drogowej, cze-
go wyróżnikiem był biały pokro-
wiec na czapce służbowej, co nie 
jest żadną tajemnicą nawet dla 
dzieci w wieku przedszkolnym.

A zdarzenie w tym fragmen-
cie miało przebiegać w ten spo-
sób, że Chmielewski, siedzą-
cy obok kierującego fiatem Pę-
kali [na odcinku drogi z Byd-
goszczy do Górska], na polece-
nie Piotrowskiego miał zacząć 
przebierać się w mundur milicyj-
ny dopiero w momencie, kiedy 
dojeżdżali do golfa, kiedy Pęka-
la dawał Chrostowskiemu sygna-
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Są więzienia niewi-
dzialne (...), w któ-

rych ludzie rodzą się, 
rosną i umierają. Są 
więzienia systemów 

i ustrojów. Te więzie-
nia nie tylko niszczą 
ciała, ale sięgają da-

lej, sięgają duszy.

błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko

paTRON
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ły długimi światłami, że ma za-
miar rozpocząć manewr wyprze-
dzania. W ostatniej chwili, tak, 
jakby wcześniej nie było czasu 
ani sposobności na przebranie 
się. Słowem wciąż jakiś nieopi-
sany chaos, niepewność, albo po 
prostu – tworzona fikcja. Bo oto 
oskarżony Chmielewski wyja-
śnia: Ubrałem się w mundur. Nie 
wiedziałem, co mam zrobić z rę-
koma i nerwowo zacząłem się ba-
wić i z czapki zerwałem orzełka 
(…) Próbowałem później umoco-
wać orzełek, ale tylko jeden sztyft 
przeszedł przez materiał czapki  
i zatrzymał się na tekturze i tylko 
na tym jednym sztyfcie był orze-
łek umocowany [z tego właśnie 
powodu orzełek ten miał potem 
odpaść od czapki].

To nieprawda. Orzełek, zna-
leziony później w toku oględzin 
przy samochodzie golf, miał od 
strony wewnętrznej dwa mie-
dziane zamocowania o nieregu-
larnym kształcie, zgięte do we-
wnątrz. Zatem nie mogły być 
one odginane ani przypinane do 
czapki. Pełny obraz tego sta-
nu rzeczy znajdujemy w treści 
ekspertyzy Zakładu Kryminali-
styki KGMO, nr  ZKE-4270/84  
z 30.10.1984 r.: godło dowodowe 
(…) nie mogło samoistnie odłą-
czyć się od czołowej części czap-
ki ani też nie zostało z niej ode-
rwane [akta IPN By 361/14, II K 
53/84,  karta z pliku PDF: 71]. 

W kolejnej opinii nr 
ZKE – 4270/4315/84, 
z 12.11.1984 r., biegli 

Zakładu Kryminalistyki KGMO 
stwierdzili: Wewnątrz czapki nie 
ma śladów świadczących o odry-
waniu i ponownym przymocowy-
waniu godła – orzełka /na pod-
szewce podkładki służącej do 
umocowania godła znajdują się 

pojedyncze otwory odpowiada-
jące końcówkom drutu z godła/. 
Druty nie noszą śladów rozgina-
nia i ponownego przyczepiania 
do czapki [akta IPN nr jak wyżej 
– karta z pliku PDF: 98 z 234]. 

N ieprawdą jest również, 
jakoby czapka milicyj-
na, którą w momencie 

zatrzymania golfa  miał mieć na 
głowie Chmielewski, była oble-
czona białym pokrowcem, iden-
tyfikującym go jako funkcjo-
nariusza służby drogowej MO. 
Chmielewski zaprzeczył tej oko-
liczności wyjaśniając, że prze-
bierając nerwowo rękami przed 
zatrzymaniem golfa w Górsku, 
zdjął z czapki biały pokrowiec 
i schował go do kieszeni. Chro-
stowski nie mógł więc dostrzec 
tegoż białego pokrowca na czap-
ce milicyjnej, którą rzekomo 
miał mieć na głowie Chmielew-
ski w momencie, kiedy miał za-
trzymywać Volkswagena-Golfa. 
Na jakiej zatem podstawie Chro-
stowski zeznawał potem w śledz-
twie i przed toruńskim sądem, 
że był zatrzymywany w Górsku 
przez funkcjonariusza drogówki, 
o czym zorientował się po bia-
łym pokrowcu jego milicyjnej 
czapki?

Andrzej Witkowski

Pisząc artykuł, oprócz źródeł 
wymienionych w tekście, korzy-
stałem z relacji z procesu spra-
wozdawcy BPEP Jacka Ambro-
ziaka, zawartych w: 1/ Piśmie 
okólnym Biura Prasowego Epi-
skopatu Polski – nr 1/85/853 – 
Warszawa, 1-6 stycznia 1985 r., 
m.in. str. 28,  2/ Piśmie okólnym 
Biura Prasowego Episkopatu 
Polski  nr 2/85/854 – Warsza-
wa, 7-13 stycznia 1985 r., m.in. 
str. 32.
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Za nami wręczenie statuetek i certyfikatów wy-
różnionym pracodawcom XIV edycji konkursu 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, które od-
było się w Pałacu Prezydenckim. 

W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej 
Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda, członkowie prezydium 
Komisji Krajowej – Tadeusz Majchrowicz, Jerzy 
Jaworski, Bogdan Kubiak, Ewa Zydorek, Henryk 
Nakonieczny i liczni zaproszeni goście. (...)

1. wrocławskie zakłady zielarskie „Herbapol” 
sa 

2. miejskie przedsiębiorstwo wodociągów  
i kanalizacji s.a. wrocław       

3. zakłady mechaniczne „Tarnów” s.a. 
4. wodociągi miasta krakowa s.a. 
5. „społem” powszechna spółdzielnia spo-

żywców w olkuszu 

pracodawca przyjazny 
pracownikom 

Organizatorem konkursu jest Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność”. Konkurs odbywa się pod ho-
norowym patronatem Prezydenta RP. Jego celem 
jest promowanie pracodawców wyróżniających się 
w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie prze-
strzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 
poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawodowe.

Red.

lista laureatów konkursu 
„pracodawca przyjazny pracownikom”

6. bieszczadzki park narodowy ustrzyki górne 
7. spółdzielnia pracy Transportu mleczarskie-

go sanok 
8. białostockie centrum onkologii im. marii 

skłodowskiej-curie w białymstoku 
9. centrum edukacji nauczycieli w białymsto-

ku 
10. Teatr dramatyczny im. aleksandra węgier-

ki w białymstoku 
11. cmc poland sp. z o.o. zawiercie 
12. Tenneco automotive eastern europe sp.  

z o.o. gliwice

13. kraśnickie przedsiębiorstwo 
wodociągów i kanalizacji

14. miejskie wodociągi i kanalizacja sp. z o.o. 
ostrowiec Świętokrzyski 

15. nsk bearings polska s.a. kielce 
1 6 .  z a k ł a d y  pr ze t wó r s t wa  z b ożowo -

młynarskiego sp. z o.o. kruszwica
17. komenda powiatowa państwowej straży 

pożarnej w sandomierzu 
18. Federal-mogul gorzyce sp. z o.o
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Nie trzeba chyba nikogo  
z czytelników przekonywać, że 
czas jest obecnie „nierówny”, 
jak pisał Józef Mackiewicz. Nikt 

już nie mówi o końcu historii,  
a nowy porządek świata nadcho-
dzi szybciej niż nam się wyda-
wało. Ważą się losy państw, na-

rodów, religii, niektóre z nich 
wywalczą sobie szansę dalszego 
rozwoju, inne zostaną zepchnię-
te na margines  lub zupełnie zli-
kwidowane. 

Postępująca globalizacja 
wcale nie ograniczyła liczby 
konfliktów zbrojnych. W chwi-
li, gdy piszę ten artykuł, toczą 
się 22 krwawe wojny. Narrację 
polskich środków przekazu zdo-
minowała wojna na Ukrainie,  
a niewinni ludzie giną maso-
wo na wszystkich kontynentach,  
z wyjątkiem, jak na razie, Au-
stralii i Antarktydy. Dochodzą 
do tego brutalne wojny gospo-

Czas Solidarności, listopad-grudzień 2022opinie

winTer
is coming 
Jesień. czas bilansowania roku nadchodzi nieubłaganie. 
krótszy dzień skłania nas do chwilowego zmniejszenia 
tempa życia. Temu zatrzymaniu towarzyszy często pogłę-
biona refleksyjność. Nadmierne myślenie może być jed-
nak szkodliwe, bo zaczynamy zastanawiać się, zadawać py-
tania, a stąd już jeden krok, by poddać w wątpliwość wciąż 
jeszcze obowiązującą w środowisku solidarności „jedy-
nie słuszną linię”, choć ostatnie ustalenia kk świadczą, że 
i tam cierpliwość się kończy.

fot.pixabay
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darcze, generujące na świecie 
ogromne nierówności i hamują-
ce rozwój wielu państw. Zdarza 
się nawet głód, co przy obecnym 
rozwoju cywilizacyjnym jest 
skandalem.

Paradoksalnie jednak wielu 
z nas nie odczuwa większe-
go niepokoju. Ufamy so-

jusznikom, zapewnieniom władzy. 
Nie przyjmujemy do wiadomości, 
że nasz obecny poziom i styl życia 
może zostać zniszczony w ciągu 
kilku dni.  Wszyscy narzekamy na 
inflację, szybujące ceny, ale w co-
dziennym życiu jakby nie bierze-
my niepokojących sygnałów pod 
uwagę. Wciąż na wakacje jeździ-
my tam, gdzie słońce świeci nie-
ustannie, a woda jest ciepła i lazu-
rowo przejrzysta. Ceny materia-
łów budowlanych przerażają, ale 
nowe domy ciągle powstają.

Bardzo możliwe, że już wkrót-
ce obudzimy się w nowej rzeczy-
wistości i raczej nie będzie ona lep-
sza. O zagrożeniach, jakie płyną  
z zewnątrz, na przykład o niebezpie-
czeństwach, jakie wiążą się z Ro-
sją słyszymy codziennie. Z drugiej 
strony stanowczo zbyt rzadko roz-
mawiamy o błędach obecnej wła-
dzy. Nachalna, bezwzględna i pry-
mitywna propaganda serwowana  
w mediach publicznych napa-
wa estetycznym i poznawczym 
obrzydzeniem. Już sam ten fakt 
może zasiać wątpliwość wobec 
szczerości intencji rządzących.  
A co będzie, gdy zaczniemy na po-
ważnie zadawać ważne dla życia 
społecznego pytania?

Dla mnie pierwszym sygnałem 
alarmowym była kwestia ustawy 
o ochronie przyrody. Na począt-
ku znowelizowano ustawę, po-
zwalając na swobodną wycinkę 
drzew przez właścicieli na swo-
ich działkach. I bardzo dobrze 

się stało. Sam posadziłem tysią-
ce drzew, wyciąłem pewnie set-
ki, więc znam temat od podszew-
ki. Niestety szybko wycofano się 
z tej decyzji. Pod wpływem róż-
nej maści ekologistów przywróco-
no stare zasady. „Niech żyje realny 
socjalizm!” – można by zakrzyk-
nąć. A jak socjalizm to i kontrola,  
a jak kontrola to i biurokracja, tyl-
ko gdzie w tym wszystkim jest 
wolność człowieka wyrażająca się 
w swobodnym gospodarowaniu 
na własnej ziemi? W efekcie wy-
ciąłem, przed powrotem starych 
przepisów, piękny klon srebrzysty, 
który mógłby jeszcze rosnąć 3-4 
lata, ale nie będę przecież łaził po-
tem po gminach i prosił o pozwo-
lenie na wycięcie mojego drzewa 
na mojej działce!

Można by stwierdzić, że to 
drobna sprawa, ale pokazuje  
w sposób dobitny mentalność 
obecnych elit władzy. Ekoszaleń-
stwa zresztą nie skończyły się na 
tym, słynna „piątka dla zwierząt” 
– niewiele brakowało, a ustawa 
zostałaby przegłosowana. Gdy-
by ją wprowadzono w życie płyn-
ność produkcji rolnej zostałaby 
utracona na dziesiątki, a może 
nawet setki lat. Polska musiała-
by uzależnić się od importu żyw-
ności, a tysiące gospodarstw rol-
nych zbankrutowałoby. Ciekawe, 
kto przejąłby ich ziemię? 

Hasłem zwolenników 
tej legislacji były pra-
wa zwierząt! Tylko czy 

zwierzęta mają prawa? Zdaniem 
zdeklarowanych konserwaty-
stów: nie! Aby mówić o prawach 
zwierząt, najpierw należałoby je 
upodmiotowić, postawić na rów-
ni z człowiekiem. Tymczasem 
nasza tradycja i religia stanow-
czo się temu sprzeciwia. Czło-
wiek jest istotą wyjątkową, jako 

jedyny został stworzony na obraz 
i podobieństwo Boga. Ekologiści 
i inne postmarksistowskie ruchy 
są do chrześcijaństwa nastawio-
ne w najlepszym razie obojętnie, 
a najczęściej po prostu wrogo. 
Dlaczego hasło praw zwierząt 
przez kilka tygodni nie schodzi-
ło z ust licznych przedstawicieli 
obecnej władzy i jak to świadczy 
o ich rzeczywistej formacji du-
chowej i intelektualnej?

Potem była pandemia, 
w trakcie której podsta-
wowe prawa obywatel-

skie były łamane. Do symbolu 
urósł kuriozalny zakaz wycho-
dzenia do lasu czy parku. Wal-
ka z wirusem była najważniej-
sza, wszak groziły nam masowe 
zgony, trupy miały ścielić się na 
ulicach, a zmarłych miano grze-
bać w zbiorowych mogiłach. Nic 
takiego się nie stało. Zastosowa-
ne środki prawne okazały się po-
ważnie przesadzone, a być może 
także szkodliwe. 

Zapewne nigdy się nie dowie-
my, ile tak naprawdę osób zmar-
ło z powodu COVID-19. Z pew-
nością jednak setki tysięcy stra-
ciło życie z powodu braku opie-
ki zdrowotnej i wywołanej pa-
niki. Początkowo oficjalna pro-
paganda nie dopuszczała nawet 
możliwości leczenia tej choro-
by, a lekarzy zwracających uwa-
gę na ten fakt potraktowano z ca-
łym ostracyzmem. Obowiązy-
wała jedynie izolacja i szczepie-
nia eksperymentalnym prepara-
tem. Efekt? Demoralizacja służ-
by zdrowia i krociowe zyski dla 
koncernów farmaceutycznych. 

Kulminacją tego „szaleń-
stwa” było praktycznie zakaza-
nie obchodzenia Świąt Wielkiej 
Nocy. Zignorowano  całą wie-
kową tradycję chrześcijan. Zna-
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czenie Opatrzności Bożej zostało 
zanegowane, a wszystko to stało 
się w  katolickim kraju, na czele 
którego stała władza odwołująca 
się do wiary i religii.

W czasach PRL krążyło 
powiedzenie, że gdy-
by socjalizm zapano-

wał w krajach Afryki Północnej, 
wkrótce zabrakłoby tam piasku. 
Obecnie zmagamy się bardzo 
dużymi problemami z węglem. 
I dzieje się to w kraju, którego 
wysokiej jakości zasoby tego su-
rowca ocenia się przynajmniej na 
500 mld ton, co powinno wystar-
czyć na 200 lat eksploatacji. 

Wyrok na polskie kopalnie za-
padł w styczniu 2015 roku, jesz-
cze za rządów PO, ale już wkrót-
ce, bo w listopadzie tego roku 
władzę przejęła Zjednoczona Pra-
wica i w 2016 została powołana 
Polska Grupa Górnicza. Wypo-
wiedzi polityków tej formacji nie 
były jednoznaczne. Z jednej stro-
ny twierdzono, że nie oddamy 
polskiego węgla i że nie będzie 
Niemiec pluł nam w twarz. Z dru-
giej strony forsowane były elek-
tromobilność i odnawialne źró-
dła energii, z projektem budowy 
elektrowni atomowej. Nie zbu-
dowaliśmy jednak nowych ko-
palni ani elektrowni węglowych, 
a z naszych złóż czerpią korzyści 
Czesi i Niemcy. Obecnie ze zro-
zumiałych względów zaprzesta-
liśmy importowania węgla z Ro-
sji. Rząd nieudolnie próbuje rato-
wać sytuację mało wartościowym 
surowcem z Kolumbii lub Indo-
nezji. Jednak są to działania, jak 
twierdzi Dominik Kolorz, niewy-
starczające i daleko spóźnione.

Na tym lista grzechów obec-
nej władzy się nie kończy. Nale-
ży do niej także zignorowane po-
rozumienie z oświatową Solidar-

nością z 2017 roku. Mija już pięć 
lat i nic nie wskazuje, żeby pod-
jęte zobowiązania miały być zre-
alizowane. I nie sprawy finan-
sowe są tu najbardziej bolesne,  
a arogancka i brutalna propagan-
da oczerniająca nauczycieli, od 
której nie stronią najwyżsi urzęd-
nicy państwowi. W jej efekcie 
polska oświata stanęła na progu 
załamania systemu, bo jest wiel-
ce prawdopodobne, że w dają-
cym się przewidzieć czasie nie da 
się odrobić strat. Oczywiście mi-
nistrowie i kuratorzy zapewnia-
ją, że wszystko jest w porządku.  
W tym roku jeszcze udało się za-
pewnić dzieciom i młodzieży fa-
chową kadrę, ale co będzie póź-
niej? Spora część nauczycieli wy-
pracowuje liczne nadgodziny, po-
nownie zatrudniono wielu emery-
tów, a młodych nauczycieli bra-
kuje. 

Proponuję oswoić się z myślą, 
że szkoła do której chodzą nasze 
dzieci lub wnuki zostanie kiedyś 
zamknięta, bo nie uda się skom-
pletować kadry. Zostaną budyn-
ki, wydane pieniądze, a nauczy-
cieli nie będzie.

Z drugiej strony nie można 
nie zauważyć ewident-
nych sukcesów obecnej 

ekipy rządowej, do których na-
leży dynamiczny rozwój infra-
struktury drogowej. Zdecydowa-
nie po Polsce jeździ się obecnie 
szybciej i wygodniej, ale drogo, 
co szczególnie dotyczy płatnych 
odcinków A2. Ale i tutaj obec-
na władza postarała się, aby nikt 
nie posądził jej o konsekwencję 
w myśleniu. 17 września, cóż za 
symboliczna data, wypowiedzia-
ła wojnę kierowcom. Drakoń-
skie kary za błahe nieraz przewi-
nienia, brak elastyczności, likwi-
dacja kursów obniżających licz-

bę punktów karnych, nieustanne 
zastraszanie użytkowników dróg 
stały się stałym elementem naszej 
rzeczywistości. Rozumiem, że 
wielkie programy socjalne kosz-
tują i część pieniędzy należy ode-
brać beneficjentom i zasilić po-
nownie budżet. W efekcie jednak 
może dojść do paraliżu transportu 
drogowego, na którym oparliśmy 
naszą gospodarkę. 

Mamy poważny defi-
cyt zawodowych kie-
rowców, dla wielu  

z nas samochód stanowi narzę-
dzie pracy. Co się stanie, gdy 
masowo zaczniemy tracić prawa 
jazdy w wyniku absurdalnych 
ograniczeń prędkości. Przykład? 
Proszę bardzo. Zjazd z obwodni-
cy Lublina w Aleję Solidarność. 
Prosta droga wśród pól, żadnych 
skrzyżowań i ograniczenie pręd-
kości do 70 km/h – jeszcze nie-
dawno było 90 km/h, potem jest 
60 km/h, a w samym mieście 
znowu 70 km/h. Gdzie tu logika? 
I nikt mi nie wmówi, że to dla na-
szego bezpieczeństwa.

Powyższe przykłady w istot-
ny sposób podważają wiary-
godność Zjednoczonej Prawicy, 
wątpliwości potęguje narastają-
ca arogancja jej przedstawicieli, 
władza deprawuje, o tym wiemy 
od dawna. Kluczowe jest jednak 
pytanie czy w momencie próby, 
rzeczywistego zagrożenia znaj-
dą się osoby, które odważą  się 
wziąć na siebie ciężar odpowie-
dzialności? 

Być może już wkrótce, gdy na-
dejdą kolejne wybory, my konser-
watyści, wolnościowcy przywią-
zani do tradycji staniemy przed 
wyborem tragicznym, bo każdy 
sposób głosowania doprowadzi 
nas do klęski. Obym się mylił!

Waldemar Jakubowski

Czas Solidarności, listopad-grudzień 2022opinie
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19 grudnia 1982 r. Rada 
Państwa PRL podjęła de-
cyzję o zawieszeniu od 31 
grudnia stanu wojennego  
w Polsce, utrzymując jednak 
najważniejsze ogranicze-
nia praw obywatelskich. Kil-
ka dni wcześniej zamknięto 
ośrodki internowania, zwal-
niając z nich prawie wszyst-
kich przetrzymywanych 
członków władz NSZZ „So-
lidarność”, których przenie-
siono do więzienia z zamia-
rem wytoczenia im proce-
su o próbę obalenia PRL.  
W miejscach odosobnienia 
pozostało siedmiu działaczy 
„Solidarności”.

Zniesienie stanu wojen-
nego władze komunistycz-
ne zamierzały przeprowa-
dzać etapami. Prof. An-
drzej Paczkowski w książce 
„Wojna polsko-jaruzelska” 
stwierdza, że pierwsza po-
ważna narada poświęcona 
temu zagadnieniu odbyła się 
18 listopada 1982 r. na po-
siedzeniu Biura Polityczne-
go. Miało ono miejsce tuż po 
nieudanej dla „Solidarności” 
próbie zorganizowania 10 li-
stopada, w drugą rocznicę 
rejestracji związku, wielkiej 
akcji strajkowej i w kilka dni 
po uwolnieniu z internowa-
nia Lecha Wałęsy. Na wspo-
mniane posiedzenie BP za-
proszono marszałka Sejmu 
Stanisława Gucwę, a także 
całe Prezydium Rady Mini-
strów. Obecni byli również 
przewodniczący Rady Pań-
stwa Henryk Jabłoński, mi-
nister sprawiedliwości oraz 
Prokurator Generalny PRL.

dzieje.pl

W przygotowywanym przez 
15 miesięcy planie stanu wojen-
nego tych strajków miało nie być! 
Gen. Jerzy Skalski, zastępca sze-
fa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, wyznaje: Jest bowiem 
pewne, że jeśli „Solidarność” zo-
stanie ostrzeżona, to podejmie wy-
przedzające akcje obronne, a więc 
ogłosi strajk generalny... Gdyby-
śmy do tego dopuścili... to naszych 
sił może nie wystarczyć... Aby tego 
uniknąć musimy być gotowi do ak-
cji uprzedzającej jakiekolwiek po-
sunięcia „Solidarności”. 

(...) Stan wojenny był za-
skoczeniem, ale... strajki były,  
w  R e g i o n i e  Ś r o d k o w o -
Wschodnim też! Zaskoczyło to 
nawet gen. Czesława Kiszcza-

ka: Pomyliliśmy się co do części 
zakładów pracy. Opór, na jaki  
w niektórych zakładach, szcze-
gólnie na Śląsku, natrafiliśmy był 
dla nas sporym zaskoczeniem. 
Nie liczyliśmy na to [...]. 

Mimo zaskoczenia stanem 
wojennym, mimo internowania 
ponad dwustu czołowych działa-
czy Związku, mimo słabości na-
szego przygotowania, strajki wy-
buchły w ponad 30 zakładach Re-
gionu i objęły kilkadziesiąt tysię-
cy ludzi. Pierwsze – już rano 13 
grudnia. (...) Najwcześniej wy-
buchł największy i najlepiej zor-
ganizowany strajk okupacyjny  
w Wytwórni Sprzętu Komuni-
kacyjnego w Świdniku. Ma on 
też najbogatszą bazę źródłową.  

sTRaJki gRuDNiOWE
1981 ROku

Barykada bramy. Fot. historia.swidnik.net.
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13 grudnia o godzinie 8.00 na wie-
cu załogi ogłoszono powołanie 
Tymczasowego Komitetu Straj-
kowego ze Stanisławem Pietru-
szewskim jako przewodniczącym.  
S. Pietruszewski ogłosił strajk 
okupacyjny, którego celem 
było zniesienie stanu wojenne-
go i zwolnienie internowanych  
i aresztowanych. W strajku wzię-
ło udział 7-8 tysięcy ludzi. Jesz-
cze tego dnia w miejsce Pietru-
szewskiego, który przeszedł do 
Regionalnego Komitetu Strajko-
wego, na czele strajku w WSK 
stanął Andrzej Sokołowski. Dy-
rektor naczelny WSK, Jan Czoga-
ła, stanął po stronie strajkujących.

Szczególnym protestem 
(...) był strajk w Psychia-
trycznym Specjalistycz-

nym Zespole Opieki Zdrowot-
nej w Lublinie (ul. Abramowicka 
2). Był to jedyny strajk w służ-
bie zdrowia, a wynikł jako sku-
tek poważnego traktowania pra-
wa Związku przez przewodni-
czącą Komisji Zakładowej „So-
lidarności” dr Alicję Tomerę  
i jej współpracowników. Ponie-
waż był to szpital, pracę pełni-
li lekarze i pielęgniarki dyżur-
ne – ale tylko oni. Przyjęcia cho-
rych ograniczono do stanów na-
glących. Zamknięto bramy i por-
tiernie, część personelu nosi-
ła plakietki „Solidarności”, bia-
ło-czerwone opaski, a szpital był 
oflagowany. 

Strajk trwał krótko – jego za-
kończenia zażądał lekarz wo-
jewódzki, doc. Jerzy Karski. 
Wkrótce przybyli funkcjonariu-
sze SB – rozpoczęły się przesłu-
chania. Dr Tomera została zawie-
szona w czynnościach, następ-
nie zwolniona dyscyplinarnie  
i aresztowana. Po wielu posie-
dzeniach sądu zapadł wyrok –  
2 lata więzienia – uchylony przez 
Sąd Najwyższy i ostatecznie  
dr Tomera została uniewinniona. 

WSK Świdnik stała się  
w pierwszych dniach stanu wo-
jennego centrum oporu Związ-
ku. Oprócz strajkującej załogi  
w zakładzie znalazło się ok. ty-
siąca osób: członków i pracowni-
ków Zarządu Regionu, działaczy 
Związku z zakładów pracy Regio-
nu (Jan Toporowski przybył z Kra-
śnika do Świdnika piechotą po in-
strukcje w sprawie strajku), stu-
dentów lubelskich uczelni, którzy 
zostawali łącznikami i współdzia-
łali z dziennikarzami związkowy-
mi w tworzeniu poligrafii i kolpor-
tażu biuletynów, ulotek. 

Tutaj 13 grudnia wieczorem 
powstał Regionalny Komitet 
Strajkowy. Jego przewodniczą-
cym został Norbert Wojciechow-
ski, a w skład weszli wszyscy 
obecni w WSK członkowie Za-
rządu Regionu: Barbara Haczew-
ska, Anna Pol, Jan Sidorowicz, 
Stanisław Pietruszewski, Hen-
ryk Gontarz oraz przedstawicie-
le dużych zakładów pracy Lubli-
na: LZNS-u, „Agrometu”, FSC. 
Od razu ruszyła poligrafia Regio-
nalnego Komitetu i Zakładowych 
Komitetów Strajkowych. 

Komitety miały do dyspozy-
cji wielu dziennikarzy „Solidar-
ności” pracowniczej i RI: Danę 
i Janusza Winiarskich, Wacława 
Białego, a „Biuletyn Strajkowy 
Regionalnego Komitetu Straj-
kowego” redagowali: M. Bin-
kiewicz, A. Bondos, S. J. Królik,  
B. Kudelska, C. Listowski,  
W. Lipiec, M. Sobieraj, J. Stepek, 
K. Michałkiewicz, B. Nowak,  
D. Winiarska. Do RKS licznie 
zgłaszali się studenci po wiado-
mości i materiały informacyjne. 

Poligrafia pracowała na 
najwyższych obrotach 
– pisano na maszynach, 

mazakami, pędzlami, długopisa-
mi. Regionalny Komitet Strajko-
wy podjął uchwałę o przekształ-
ceniu wszystkich Komisji Zakła-

dowych w Zakładowe Komite-
ty Strajkowe z dniem 13 grud-
nia 1981 r., polecając rozpoczę-
cie akcji strajkowych. 

S trajki w Regionie Środ-
kowo-Wschodnim trwały 
od 13 grudnia: WSK, Cu-

krownia Lublin, Cukrownia Opo-
le, UMCS, do 19 grudnia: ostatnie 
„padły” Zakłady Azotowe w Puła-
wach. Większość strajków zakoń-
czyła się w wyniku działań poli-
tyczno-administracyjno-proku-
ratorskich, a 8 upadło w wyniku 
brutalnego uderzenia „sił porząd-
kowych”: milicji, ZOMO, wojska, 
czołgów, wozów bojowych... 

W Wytwórni Sprzętu Komu-
nikacyjnego w Świdniku atak na-
stąpił w nocy z 15 na 16 grudnia. 
Zatrzymano 29 osób, internowano 
15, aresztowano 6, skazano 4 oso-
by, a z pracy zwolniono 79 osób. 
Poza tym atak nastąpił w: FSC, 
LZNS-ie, FŁT Kraśnik, PKS Kra-
śnik – baza towarowa, UMCS-ie, 
Spółdzielni Pracy Drzewno-Che-
micznej Lublin, ZA Puławy. 

W Spółdzielni Pracy Drzewno-
Chemicznej w Lublinie 7 stycznia 
1982 r. zwolniono prezesa, Józefa 
Michalskiego, gdyż bronił strajku-
jących pracowników, a dzień póź-
niej zwolniono z pracy kilkanaście 
osób. W Fabryce Łożysk Tocz-
nych w Kraśniku do zwolnienia 
zakwalifikowano 59 osób, 7 osób 
internowano, a 5 – po wyrokach – 
uwięziono. 

Poza Lublinem, Świdnikiem, 
Puławami, Kraśnikiem, Lubarto-
wem, Opolem Lubelskim strajk 
miał miejsce w Biłgoraju: 14 
grudnia strajkowało 120 pracow-
ników Biłgorajskich Zakładów 
Naprawy Samochodów. Strajk 
zakończył się bez interwencji 
„sił porządkowych”. Możliwość 
strajku rozważana była w innych 
zakładach w Biłgoraju (PBIW  
i WNSP). SB zapobiegła strajko-
wi w Zamojskich Fabrykach Me-
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11 grudnia 1922 roku od-

było się zaprzysiężenie Ga-
briela Narutowicza na prezy-
denta.

W tym dniu demonstran-
ci próbowali powstrzymać 
elekta siłą, tarasując ulice 
prowadzące do gmachu sej-
mowego. Sytuacja, w której 
kreowano go na główną po-
stać lewicy, nie odpowiada-
ła Narutowiczowi, który kan-
dydatem PSL „Wyzwolenie” 
został raczej przez przypa-
dek i próbował odcinać się 
od brutalnych ataków pra-
wicy.

W pierwszych dniach po 
zaprzysiężeniu Narutowicz 
spotkał się z przedstawicie-
lami chadecji i kardynałem 
Aleksandrem Kakowskim. 
Liczył się z niemożliwością 
powołania w Sejmie rzą-
du większościowego, dlate-
go podjął próbę stworzenia 
rządu pozaparlamentarne-
go. Ukłonem w stronę pra-
wicy było też zaproponowa-
nie teki ministra spraw za-
granicznych wyborczemu 
kontrkandydatowi, Mauryce-
mu Zamoyskiemu.

Nie miał jednak szansy 
na realizację swych planów 
- kilka dni po objęciu urzę-
du, 16 grudnia 1922 r., pod-
czas wernisażu wystawy 
w warszawskiej Zachęcie, 
Gabriel Narutowicz zginął 
zastrzelony przez fanatyka 
- malarza Eligiusza Niewia-
domskiego.

Gabriel Narutowicz po-
chowany został w warszaw-
skiej Bazylice Archikatedral-
nej Św. Jana Chrzciciela.

dzieje.pl
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bli. W raportach Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych dotyczą-
cych sytuacji w województwie 
lubelskim w ostatnich dwóch ty-
godniach 1981 r. wspominano  
o 58 tzw. „negatywnych wystą-
pieniach politycznych” – pra-
wie wyłącznie strajkach. Mimo 
że strajki zostały zlikwidowane, 
trudno ten fakt uznać za sukces 
wojennej władzy prowadzący do 
realizacji celów stanu wojennego:

 – po pierwsze – strajków mia-
ło nie być; zakłóciły więc plano-
wany program; 

– po drugie – wiele zakłado-
wych komitetów strajkowych 
stało się zalążkiem zakładowych 
struktur konspiracyjnych, któ-
rych też miało nie być. Zapocząt-
kowana została podziemna poli-
grafia, która tak bardzo rozwinę-
ła się w następnych latach;

 – po trzecie – w następnych 
miesiącach i latach władze woje-
wódzkie stwierdzały, że w zakła-
dach gdzie były strajki w grud-
niu 1981 r., zwłaszcza zlikwi-
dowane siłą, sytuacja była trud-
na lub bardzo trudna (zwłaszcza  
w Zakładach Azotowych Puła-
wy, w WSK, FSC, LZNS-ie); 

– po czwarte – strajki były 
czynnikiem pobudzającym so-
lidarność społeczną. Ta soli-
darność – co oczywiste – mia-
ła charakter opozycyjny. Składa-
ła się na to solidarność w rodzi-
nach strajkujących. Żony straj-
kujących w WSK – mimo blo-
kady zakładu przez „siły bezpie-
czeństwa” – przerwały kordon, 
tłumacząc żołnierzom, że mu-
szą zaopatrzyć mężów w żyw-
ność, przewodziła im p. Urszula 
Radek. Wojsko ugięło się przed 
nimi i zdjęło blokadę. Te kobie-
ty interweniowały u naczelni-
ka miasta i pełnomocnika woj-
skowego w sprawie zaopatrzenia  
w żywność strajkującego zakła-
du. Dało to efekt: naczelnik m. 

Świdnika, S. Kucharuk i prezes 
„Społem” przybyli do zakładu 
na rozmowy z Komitetem Straj-
kowym w sprawie zaopatrzenia 
strajkujących, ale i dostaw dla 
miasta. Do zakładu przybyła też 
delegacja rolników z pobliskie-
go Krępca z propozycją zaopa-
trzenia strajkujących w żywność. 
Poza materialną pomocą, straj-
kujący odczuli to jako gest soli-
darności: „Jesteśmy zadowoleni, 
że nie jesteśmy sami”. 

Podobnej pomocy doznali 
strajkujący w FŁT Kraśnik. Do-
dać jeszcze należy wsparcie ze 
strony księży, którzy przybywa-
li do zakładu odprawiać msze 
św. i modlili się za strajkujących 
na nabożeństwach w mieście. 
Dowody solidarności w walce  
z systemem stanu wojennego wy-
stępowały i podczas innych straj-
ków w Regionie i w kraju. Na za-
kończenie fragmentu o strajkach 
grudniowych – dwie uwagi: 

1. Strajkować w grudniu 1981 r. 
było trudno – dlatego chwała straj-
kującym! Podjęli walkę o godność 
człowieka, walkę o wolność i de-
mokratyczny system w Polsce.

 2. Pytanie: dlaczego nie straj-
kowali inni członkowie „Solidar-
ności”? Znali chyba stanowisko 
Związku na wypadek takiej sytu-
acji; przypomniał im to również 
Regionalny Komitet Strajkowy 
w swojej I Uchwale z 13 grudnia 
1981 r.: „[...] Wszystkie zakłady 
pracy w Regionie przystępują do 
strajku okupacyjnego [...]”. Tym-
czasem w woj. lubelskim stanę-
ło do walki czterdzieści kilka za-
kładów, a w zamojskim – tyl-
ko jeden! Trzeba sobie na to py-
tanie odpowiedzieć w sumie-
niach, bo pisemne relacje działa-
czy Związku na Zamojszczyźnie  
w tej sprawie milkną.

Z. Łupina 
Fragment z książki 

„Stąd ruszyła lawina”
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Pisząc szaleństwo świata 
mam tu na uwadze człowieka, 
który ten świat kreuje.

Nie wiem czy sobie zdaje-
my sprawę z tego, że niemalże 
wszystko na tym świecie zale-
ży od nas, naszych działań, pra-
gnień. Często słyszę od ludzi 
„proszę księdza, bo takie czasy, 
trzeba iść z duchem czasów, bo 
inni tak żyją …”. Nie! Tak nie 
jest, bowiem wszystko zależy od 
nas. Uważam, że jesteśmy zaśle-
pieni „wolnością”, która jest bar-
dzo subiektywnie rozumiana,  
a ten świat my kreujemy, my 
ustanawiamy prawa, my zabi-

jamy, my kradniemy, my żyjemy 
tak, jakby Boga nie było. Nie-
ważne jakim kosztem, nieważ-
ne, że zadaję ból, cierpienie – tak 
naprawdę liczy się „mój świat”, 
moje JA. Nie wiem dokąd nas 
to zaprowadzi. Bóg ciągle daje  
o sobie znać, a człowiek tak jak-
by był ślepy, głuchy, nieczuły. 
Czas pandemii nic nie zmienił! 
Czas wojny tak blisko naszych 
granic nic nie zmienia! O co cho-
dzi w tym świecie, co jest z nami 
ludźmi?

Aż boję się szukać odpowie-
dzi na te pytania. Przecież czło-
wiek rodzi się dobry! Jest w nas 

tyle miłości, a owocem tego naj-
większego daru jest wrażliwość, 
szacunek.  

W dzisiejszym świecie coraz 
więcej jest zdarzeń, które świad-
czą o głębokim kryzysie moral-
nym. 

Kiedy patrzę na to wszystko 
czuję ogromny smutek, ale za-
razem opieram się o moją wiarę  
i powraca nadzieja, która spra-
wia, że zaczynam ufać, że 
wszystko jest w ręku Boga  
i mimo że ludzie wszystko co  
w nich piękne zabijają, to wiem, 
że On nie pozwoli wszystkiego, 
co stworzył zniszczyć. 

szaleńsTwo
ŚwiaTa! 

fo
t. 
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Ufam, że człowiek w końcu 
zrozumie, że jest piękny, niepo-
wtarzalny, że jest arcydziełem 
Stwórcy.  Bóg sprawia, że   się 
rodzimy, dorastamy, wypełnia-
ją nas wszelkiego rodzaju pra-
gnienia, żale, radości i ból, złość 
i przebaczenie, a potem przy-
wraca nas do siebie. To my szu-
kamy ich spełnienia. Kiedy wi-
dzimy naszą małość, ale także 
miłość Boga, czujemy, że jeste-
śmy częścią wieczności. A potem 
spojrzymy na wszystko z tej per-
spektywy, z perspektywy wiecz-
ności. Dlatego nie ma co żałować 
nadejścia cierpienia i śmierci, to 
powrót w objęcia Boga. Nie ża-
łujemy, kiedy wrócimy. 

W życiu musisz znaleźć tego, 
kogo kochasz. Bóg zbawia tyl-
ko tych, którzy kochają w swoim 
życiu. Tylko kochankowie mogą 
być zadowoleni. Wie, czym jest 
pełnia i głębia. Nie chodzi o to, 
aby robić wiele pożytecznych 
rzeczy, ale o to, aby miłość była 

najważniejsza we wszystkim, 
co pojawia się na naszej 
drodze. Jeśli kochamy, 

mamy swój dom. Tak 
naprawdę jeśli nie ma 
miłości nie ma domu; 

nasze wszelkie dzia-
łania nie mają kie-

runku ani sensu. 
Znaleźć miłość 
to odkryć sens  

i wartość swo-
ich ambicji.  

Z miłością 
z a w s z e 
wiążą się 

c i ę ż a -
ry i za-
kłopo-

t a -
nia. 

Są one potrzebne do odrodze-
nia miłości w naszych sercach. 
Malują, pozwalają rosnąć. Mi-
łość jest piękniejsza, gdy czło-
wiek dostrzega sens ciężarów 
i je przyjmuje. Tam, gdzie jest 
pragnienie miłości i pragnienie 
otrzymania miłości, tam jest roz-
lew krwi, poświęcenie życia i za-
wierzenie serca. Kiedy nie skła-
damy naszego życia w ręce in-
nej osoby, nie kochamy prawdzi-
wie. Poświęcenie, poddanie się, 
zawierzenie są znakami miłości. 
Życie ma sens tylko wtedy, gdy 
powoli przekształca się w coś 
poza człowiekiem, poza widzial-
nym światem. 

Nie możemy niczego ocze-
kiwać od człowieka, który 
wskazuje wyłącznie na rzeczy 
doczesne. Nie mamy nic do 
dania innym, jeśli ignorujemy 
wieczność tylko dla tymczaso-
wej pracy. Musisz przekształ-
cić swoje życie w coś, co może 
karmić innych w wiecznym wy-
miarze. W chwili obecnej mu-
sisz także doświadczyć wiecz-
ności. Te dwa światy przepla-
tają się i człowiek w nich żyje. 
Chodzimy w rzeczach widzial-
nych i niewidzialnych, zmysło-
wych i fizycznych, duchowych 
i wiecznych. 

Ludzie chorują, gdy ogar-
nia ich strach. Kie-
dy decydują się zapo-

mnieć o całym świecie, mogą 
zostać uzdrowieni. Nadmier-
ny strach jest wynikiem głębo-
kiego pogrążenia się w świa-
towym życiu. Uwolnienie się 
od lęku przenosi nas w wy-
miar wieczności. Zgadzamy 
się powoli tworzyć naszą ci-
szę i dojrzałość. Cisza prowa-
dzi nas do wieczności, pozwa-
lając ujawnić się pragnieniom  
i najgłębszym tęsknotom serca. 
Nie można żyć bez zmian. Wy-
siłki zmierzające do przemia-

ny to dążenie do spełnienia na-
tury ludzkiej. Bycie dojrzałym 
oznacza, że   czas nie przecie-
ka przez palce. Jesteśmy ludź-
mi smutnymi z tego powodu, 
że czas płynie, a nie pozostawia 
w naszym życiu owocu. 

Z achwycamy się innymi, 
oni budzą w nas podziw 
z racji twórczych moż-

liwości. Tymczasem nasze ży-
cie nie jest twórcze. Czerpiemy 
od innych, niczego nie wnosząc 
z siebie. Bierzemy to, co inni 
stworzyli. Chcemy być zniewo-
lonymi, aby doświadczać syto-
ści, zmysłowości, choćby po-
zornej radości i chwilowego 
pocieszenia. Czasem mówimy 
o tym, że mamy prawo żyć tak, 
jak chcemy, czyli „w brudzie”,  
„w niewoli”, „w poniżeniu”. 
Przyjmując poniżenie, poniżamy 
innych. Żyjemy poniżaniem sta-
czając się coraz niżej.

Tworząc razem z innymi sta-
jemy się braćmi. Nasze dobre re-
lacje tworzą braterskie więzi. Za-
pominając o tworzeniu rezygnu-
jemy z bycia ludźmi. Kiedy rezy-
gnujemy z tworzenia, rezygnuje-
my z życia, a tym samym z poko-
ju serca i radości. Żyją tylko ci, 
którzy nie zatrzymują się na tym, 
co już osiągnęli. Potrzeba nam 
zapału, entuzjazmu w tworze-
niu. Będąc przeniknięci zapałem, 
przenikamy nim wszystko to, cze-
go się dotkniemy, na co będziemy 
patrzeć. Nasz zapał obejmie rów-
nież tych, których wprowadzimy 
w tajemnice naszego tworzenia.

Nie możesz gromadzić zbęd-
nych, niepotrzebnych doświad-
czeń bez negatywnego wpły-
wu na umysł, ducha i zbawienie. 
Błędem jest mieć wszystko, do-
stawać coś za nic, nie prosić, nie 
dokonywać wyboru. Życie pole-
ga na akceptowaniu pewnych tre-
ści i opieraniu się innym. Wiedza  
o tym, co jest akceptowalne,  
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a czemu nie wolno wejść do two-
jego serca, wejść do twojej duszy, 
jest mądrością. Bez oporu, bez 
zdolności do oporu nie można być 
człowiekiem. Nasz dramat może 
polegać na tym, że potrzebujemy 
wielu, a nikt nas nie potrzebuje. 

Możemy czuć się bardzo 
samotni, gdy widzimy, 
że nie mamy nic do za-

oferowania innym. Co z tego, że 
mamy wiele dobrych rzeczy i osią-
gnęliśmy to, co można osiągnąć 
ludzkim mózgiem, przebiegłością, 
dowcipem i dalekowzrocznością? 
Najważniejsza jest miłość i współ-
czucie, czułość, której nie można 
kupić, a którą można uzyskać tyl-
ko poprzez dawanie siebie i zawie-
rzanie się innym. 

W życiu trzeba na coś czekać, 
czegoś szukać, oczekiwać, że coś 
nadejdzie. Kiedy już na nic nie 
czekamy, może to oznaczać, że 
osiągnęliśmy dno rozpaczy. Nie 
możemy się nawet nudzić, a nuda 
jest formą ludzkiego czekania.  

Z innymi ludźmi i na ich ła-
s c e  p o d p o r z ą d k o w u -
jemy się ich prawom  

i opiniom. To prowadzi 
do samotności, a Bóg 
chce nam wytłuma-

czyć nasze błądze-
nie. Zgoda na sa-

motność, a co naj-
ważniejsze, słu-
chanie w niej 

Boga, może 
uwolnić Cię 

od wewnętrz-
nych wę-
drówek. 

Z g o -
da na 
posłu-

szeństwo Bogu wymaga pokory 
i prostoty. Zarozumiałość nie to-
leruje ciszy, nie pozwala też na 
akceptację samotności.

Mądrość to wiara w kogoś, 
wiara w coś. Trzeba cierpieć, żeby 
w to uwierzyć. Nie możemy za-
chować wiary bez cierpienia. Kie-
dy ktoś nie chce cierpieć za swo-
je przekonania, nie jest prawdzi-
wym wierzącym. Nie można mieć 
wiary jako przedmiotu, zadowalać 
się nią i chronić przed kradzieżą. 
Wiara musi przenikać całe życie. 
Wiara, która nie jest przeżywana, 
jest martwa w człowieku. Jeste-
śmy szczęśliwi nie z powodu tego, 
co mamy, ale dlatego, że czujemy, 
że nasze życie jest satysfakcjonu-
jące. Aby dobrze żyć, chcemy kie-
dyś umrzeć, chcemy żyć owocnie. 
Nie tylko wtedy, gdy nie jesteśmy 
zdolni do poświęceń, ale kiedy nie 
chcemy oprzeć się pokusie podda-
nia się (umierania dla siebie), traci-
my wartość. 

Życie nasze jest nieustanną 
walką, uczestniczeniem w bu-
rzach i doświadczaniem odpo-
czynku po ich przejściu. Odpo-
czynek jednak jest niczym in-
nym, jak przygotowaniem się 
do nadejścia kolejnej burzy. 
W taki sposób stajemy się ludź-
mi, dorastając przez burze i od-
poczynek. Stajemy się powo-
li. Nigdy nie możemy powie-
dzieć: wystarczy, dosyć. Nie 
ma łatwego życia. Wszystko to, 
co jest łatwe, jest nieprawdziwe. 
To, co jest z prawdy, jest trud-
ne, bowiem oczyszcza człowie-
ka ze zdolności do trwania w ilu-
zji. Potrzeba uznania, że wiel-
kość człowieka jest równocze-
śnie jego małością. Bez mało-
ści nie ma ludzkiej wielkości. 
Gardząc małością, pozbawia-
my się wielkości, która chodzi 
z nią w parze. Nie mamy dostę-
pu do Boga w swoim sercu, je-
śli nie chcemy się nawrócić. Nie 

rozumiemy Boga, kiedy nie po-
zwalamy się Jemu przemieniać. 
Nie mamy też dostępu do wła-
snego serca, jeśli nie dokonuje 
się w nas nieustanna przemiana 
w myśleniu i odczuwaniu.

P otrzebna jest nam wol-
ność od tych, których sza-
nujemy, którzy są dla nas 

autorytetem. Nie jesteśmy z in-
nymi dlatego, ponieważ oni coś 
nam dają, kierują w naszą stro-
nę uznanie dla słów i pomysłów, 
którymi obficie wypełniamy re-
lacje z innymi. Nie można być 
z drugim dlatego, że korzystamy 
z niego i jego akceptacji dla na-
szej próżności. Kiedy zatrzymu-
jemy się przy innych powodo-
wani własną korzyścią rośniemy 
płytko, pozbawieni korzenia.

Wszystko, co może nas 
uszczęśliwiać, posiadamy. Bóg 
wyposażył każdego człowieka 
tak, aby mógł być szczęśliwym 
już tu na ziemi. Wszystko zależy 
od nas samych. 

Proszę Was, wejdziecie w ta-
jemnicę Bożego Narodzenia, zo-
baczycie tam ogromną, wręcz 
szaleńczą miłości Boga do czło-
wieka. Nieważne, jakim ten czło-
wiek jest. Dla Boga liczysz się 
tylko Ty, drogi czytelniku! 

Życzę Wam kochani 
mocnej wiary, która nigdy 
nie pozwoli wam zwątpić. 

Niech Boża Dziecina 
narodzi się 

w Waszych sercach. 
każdemu i każdej z Was 

z serca błogosławię 
na te Święta 

i na cały Nowy Rok.  

ks. Marcin Gontarz SAC
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Realizując zasadę autonomii i samorządno-
ści  związków zawodowych, prawodaw ca wskazał  
w art. 13 pkt 10 ustawy o związkach zawodowych, 
że źródła finansowania działalności związku oraz 
sposób ustanawiania składek członkowskich określa 
statut. Żaden przepis prawa powszechnego nie od-
nosi się zatem do kwestii wy sokości składek, a ma-
teria ta jest w pełni uzależniona od wewnętrznych 
rozstrzygnięć dokonywanych przez same związki.

W przypadku NSZZ „Solidar ność” kwe-
stii tej, tj. wysokości składki, poświęco-
ny jest § 64 Sta tutu. W ust. 1 ponownie 

podkre ślone zostało przede wszystkim to, że czło-
nek Związku jest zobowią zany do comiesięczne-
go płacenia składki członkowskiej, a także zo stało 
doprecyzowane, że ze składki realizowane są cele 
i zadania Związ ku. Odnośnie do samej wysokości 
składki istotniejszy jest ust. 2, w myśl którego wy-
sokość składki ustala Krajowy Zjazd Delegatów  
w uchwale finansowej, decydując również o prze-
znaczeniu jej po szczególnych części na określone 
cele oraz określając zasady jej prze kazywania po-
szczególnym jednost kom organizacyjnym Związ-
ku.

W konsekwencji szczegółowe re gulacje doty-
czące omawianej materii zawarte są w Uchwale 
Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związ-
ku (ze zm.), zwanej dalej uchwałą finansową. Co 
istotne, w 2022 r. podczas XXX Kra jowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Soli darność” dokonano zmian  
w uchwale finanso wej. Część z tych modyfikacji 
dotyczy właśnie kwestii składki członkow skiej. 

członkostwo w związku zawodowym wiąże 
się z możliwością korzystania z określonych 
uprawnień (wynikających zarówno z ustaw, 
jak i postanowień aktów wewnątrzzwiązko-
wych), ale również z koniecznością wykony-
wania pewnych obowiązków. W tej materii 
dla członków Nszz „solidarność” kluczo-
we znaczenie ma § 15 statutu, w którym za-
warty został katalog określający, do czego 
są zobowiązani członkowie „solidarności”.  
W pkt. 1 tego przepisu umieszczone zosta-
ły dwa obowiązki. po pierwsze – przestrze-
ganie postanowień statutu i uchwał władz 
związku, a po drugie – konieczność regular-
nego opłacania składek członkowskich. po-
niżej omówione zostały regulacje dotyczące 
istoty i podstaw prawnych ustalania wysoko-
ści składki członkowskiej w Nszz „solidar-
ność”. W związku ze zmianami w uchwa-
le Nr 5 XiX kzD ws. działalności finansowej 
związku, zwanej dalej uchwały finansową, 
przybliżono również nowe rozwiązania do-
tyczące składki.
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Poza tą materią m.in. wpro-
wadzony został ust. 2 w § 6,  
w myśl którego jednostki orga-
nizacyjne NSZZ „Solidarność” 
nie mogą prowadzić działalno-
ści polegającej na udzie laniu 
pożyczek członkom Związku. 

Jest to rozwinięcie i do-
precyzowanie bardziej ge-
neralnej reguły wynika jącej  
z § 75 Statutu, w myśl której 
jednostki organizacyjne Związ-
ku nie prowadzą samodziel-
nie działal ność gospodarczej,  
a mogą to czynić w drodze 
tworzenia lub współtworzenia 
podmiotów, których zadaniem 
jest prowadzenie działalności 
gospo darczej (przede wszyst-
kim spółek) lub realizacja wy-
znaczonych celów, w oparciu  
o określone źródła finan sowania 
(np. fundacje). 

Warto także w tym kontek-
ście wspomnieć, że do danie § 
6 ust. 2 w uchwale finansowej  
w żaden sposób nie zmienia  
i nie ogranicza dotychczaso-
wych możli wości wspierania 
członków Związku przez Zwią-
zek lub jego jednostki organi-
zacyjne w drodze wypłaty za-
siłków (§ 5 uchwały finanso-
wej) oraz zapomóg (§ 6 ust.  
1 tego aktu).

Z agadnieniom bezpośred-
nio dotyczącym wyso-
kości składki członkow-

skiej poświęcone zostały trzy 
uchwały XXX KZD, tj. Uchwały 
Nr 12, 13 i 14. Każda z nich doty-
czyła zmian w § 1 ust. 1 uchwały 
finansowej, stąd też noweli zacje 
te mogą być omówione wspól-
nie.

Nowe brzmienie tego prze-
pisu, w kontekście wysoko-
ści składki, dokonuje podzia-
łu członków Związku na 3 gru-

py, tj. 1.) osoby w stosunku pra-
cy, 2) osoby uzyskujące docho-
dy z innego tytułu niż stosunek 
pracy oraz 3) emeryci, renciści, 
osoby prze bywające na zasiłkach  
i świadczeniach przedemerytal-
nych, dla bezrobotnych i osoby 
przebywające na urlopach bez-
płatnych.

W stosunku do pierw-
szej gru py doko-
nane zostały dwie 

zmiany. Po pierwsze, wyraź-
nie zaznaczono, że z obowiązku 
składkowego zwolnione są po-
zostałe przychody (poza wcze-
śniej wymienionymi w § 1 ust.  
1 pkt 1 lit. a uchwały finanso-
wej) zwolnione z podatku do-
chodowego od osób fizycz nych 
niebędące wynagrodzeniem. 

Po drugie, składkę od 
pracowni ków pobiera się obec-
nie od świadczeń pieniężnych 
z konkretnie wskazanych ubez-
pieczeń społecznych w przy-
padku choroby i macierzyń-
stwa. Warto przy tym podkre-
ślić, że w stosunku do tej gru-
py członków zmianie nie uległa 
reguła, iż składka wynosi 0,82 
proc. przychodów osiąga nych  
u pracodawcy.

Dalej idące zmiany dotyczą 
drugiej grupy członków, w któ-
rej mieszczą się np. osoby za-
trudnione na umo wach cywil-
noprawnych lub w ramach sto-
sunków służbowych. W ich wy-
padku dotychczasowa formu-
ła kwotowa (przy miesięcznym 
dochodzie przekracza jącym 
1000 zł-8 zł plus 1 zł za każde 
100 zł dochodu powyżej 1000 
zł) została zastąpiona formu-
łą procentową, ana logiczną do 
tej, która dotyczy pracowni-
ków. Obecnie ich składka wy-
nosi 0,82 proc. przychodu.

Również w stosunku do trze-
ciej kategorii nastąpiły modyfi-
kacje. W tym wypadku dotyczą 
one zwłaszcza emerytów, ren-
cistów i osób przebywających 
na zasiłkach i świadczeniach 
przedemerytalnych. Otóż, po-
dobnie jak w przypadku drugiej 
grupy, nastąpiło odejście od 
ustalania dla nich składki me-
todą kwotową, a zamiast tego 
wprowadzono regułę, iż wy-
sokość składki członkowskiej 
uchwala władza stanowiąca 
podstawowej jednostki organi-
zacyjnej Związku (czyli tę, któ-
ra dotychczas obejmowała wy-
łącznie bezrobotnych i osoby 
przebywające na urlopach bez-
płatnych).

Opisane powyżej zmiany 
weszły w życie z dniem pod-
jęcia uchwał nowelizujących, 
a tym samym już obowiązują  
i wiążą członków Związku (oraz 
podstawowe jednostki organiza-
cyjne Związku, które pobierają 
składki). 

W arto zwrócić uwa-
gę, że władze sta-
nowiące podstawo-

wych jednostek organizacyj-
nych Związku powinny podjąć 
uchwały w kwestii wy sokości 
składek dla członków będących 
emerytami, rencistami i osoba-
mi prze bywającymi na zasiłkach 
i świadcze niach przedemerytal-
nych, dla których aktualnie wy-
sokość składki nie wynika już  
z uchwały finansowej.

nieZnajomość prawa sZkodZi Czas Solidarności, listopad-grudzień 2022

Dr Jakub Szmit, 
starszy specjalista w Zespole 

Prawnym KK NSZZ Solidarność
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niemcy demonTują 
wiaTraki, powiększają
kopalnie

Jak doniosła telewizja ZDF 
jedna z ośmiu turbin wiatrowych 
stojąca na drodze poszerzenia na-
leżącej do kopalni odkrywkowej 
Garzweiler w Nadrenii Północ-
nej-Westfalii już została rozebra-
na. Pozostałe siedem wiatraków 
zniknie w przyszłym roku.

Informacja o demontażu far-
my wiatrowej w Erkelenz zbie-
gła się w czasie z innym kon-
trowersyjnym wydarzeniem 

Farma wiatrowa w niemieckim Erkelenz zostanie 
zdemontowana, aby zrobić miejsce odkrywce węgla 
brunatnego. Nasi zachodni sąsiedzi na potęgę otwie-
rają też zamknięte wcześniej elektrownie węglo-
we, żeby zabezpieczyć dostawy energii na nadcho-
dzącą zimę. Okazuje się, że rzekoma „katastrofa kli-
matyczna”, którą od lat jesteśmy straszeni, budzi 
znacznie mniejszą grozę od widma blackoutu.

fot. pixabay
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dotyczącym kopalni należą-
cej do energetycznego koncer-
nu RWE. Na początku paździer-
nika Eckhard Heukamp, ostatni 
mieszkaniec wsi Lützerath mu-
siał wyprowadzić się ze swoje-
go domu po długiej sądowej ba-
talii z RWE. Lützerath jest jed-
ną z miejscowości, które musia-
ły zostać wyburzone, aby umoż-
liwić rozwój odkrywki Garzwe-
iler, a Heukamp to jedna z po-
nad 40 tys. osób wywłaszczo-
nych z tego powodu od począt-
ku istnienia kopalni. Dla niego 
była to już druga wyprowadz-
ka. W 2015 roku rolnik musiał 
się wynieść ze swojego domu 
w pobliskiej miejscowości Bor-
schemich, która również została 
zrównana z ziemią.

Historia rozwoju kopalni 
Garzweiler zupełnie nie pasuje 
do kreowanego od wielu lat wi-
zerunku Niemiec jako prymusa 
„zielonej” transformacji. Nasi 
zachodni sąsiedzi chętnie chwa-
lą się liczbą turbin wiatrowych  
i gigawatami mocy farm foto-
woltaicznych, ale niechętnie 
przyznają, że odpowiadają za 
połowę wydobycia węgla bru-
natnego w całej Unii Europej-
skiej. Niemcy są największym 
producentem oraz konsumen-
tem tego surowca w UE.

 
Do założeń „Zielonego Ładu” 
również niespecjalnie pasuje to, 
co dzieje się w niemieckiej ener-
getyce od rozpoczęcia rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę. 28 paździer-
nika niemiecki koncern energe-
tyczny Steag ponownie urucho-
mi zasilaną węglem kamiennym 
elektrownię w Bexbach w Zagłę-
biu Saary. 3 dni później reakty-
wowany zostanie bliźniaczy za-
kład w pobliskiej miejscowości 
Quierschied. Łącznie Staeg ma 
przywrócić do niemieckiego sys-

temu 4 elektrownie w landzie Sa-
ara i w Zagłębiu Ruhry o łącznej 
mocy 2,5 GW.

W sumie – jak podała agen-
cja Bloomberg – w Niemczech 
przywróconych do pracy będzie 
6,9 GW mocy w elektrowniach 
na węgiel kamienny i 1,9 GW 
w blokach energetycznych zasi-
lanych węglem brunatnym. Re-
aktywacja „węglówek” to część 
planu niemieckiego rządu mają-
cego na celu ograniczenie zuży-
cia gazu. Tego surowca naszym 
sąsiadom bardzo ostatnio braku-
je.

 
Import taniego gazu z Federacji 
Rosyjskiej był do niedawna fi-
larem niemieckiej polityki ener-
getycznej (Energiewende). We-
dług tej strategii Niemcy miały 
stać się hubem gazowym, który 
zaopatrywałby w surowiec całą 
Europę, jeszcze bardziej wzmac-
niając w ten sposób gospodar-
czą i polityczną pozycję Berli-
na. Niemcy zdołały podporząd-
kować tej wizji politykę klima-
tyczno-energetyczną Unii Euro-
pejskiej, której centralnym punk-
tem jest wyeliminowanie węgla  
i zastąpienie go gazem. Argu-
menty, że gaz również jest pali-
wem kopalnym, a jego spalaniu 
także towarzyszy emisja CO2 do 
atmosfery, były w UE zwyczaj-
nie pomijane. Podobnie jak no-
woczesne technologie węglowe, 
pozwalające produkować tanią  
i przyjazną dla środowiska ener-
gię z węgla.

Wojna na Ukrainie w znaczą-
cym stopniu pokrzyżowała nie-
mieckie plany. Przynajmniej na 
jakiś czas. Na razie gaz z Ro-
sji został odcięty, co uzależnio-
na od tego surowca gospodar-
ka naszych zachodnich sąsia-
dów odczuwa wyjątkowo do-
tkliwie. Konieczność powrotu 

do elektrowni węglowych to tyl-
ko jeden ze skutków tej sytuacji. 
Pod koniec września kanclerz 
Olaf Scholz w związku z kryzy-
sem energetycznym ogłosił plan 
wsparcia dla niemieckich przed-
siębiorstw w wysokości 200 mld 
euro. Aby uświadomić sobie ska-
lę tego przedsięwzięcia, wystar-
czy wspomnieć, że wszystkie 
wydatki budżetowe Polski mają 
wynieść w przyszłym roku ok. 
140 mld euro.

 
Jak łatwo przewidzieć, tak gi-
gantyczny zastrzyk pieniędzy 
znacząco wzmocni pozycję kon-
kurencyjną niemieckich firm  
w stosunku do przedsiębiorstw 
z innych, biedniejszych europej-
skich krajów, których na tak hoj-
ny pakiet pomocowy nie stać. Co 
zastanawiające, plany niemiec-
kiego rządu jak dotąd nie wzbu-
dziły żadnych zastrzeżeń Komi-
sji Europejskiej w zakresie prze-
pisów o dozwolonej pomocy pu-
blicznej. Warto przypomnieć, że 
w przeszłości Bruksela chętnie 
sięgała po ten oręż m.in. prze-
ciwko Polsce. Na przykład ko-
nieczność zwrotu niedozwolonej 
pomocy publicznej ostatecznie 
przypieczętowała upadek pol-
skich stoczni.

Trudno wyjaśnić, dlaczego 
200 mld pomocy publicznej dla 
niemieckich firm jest legalne,  
a nieporównywalnie skromniej-
sze wsparcie państwa dla pol-
skich stoczni już legalne nie 
było. Olaf Scholz z pewnością 
da jednak radę przekonać, że tak 
właśnie jest szefową Komisji Eu-
ropejskiej Ursulę von der Ley-
en. Wszak znają się doskonale. 
Do niedawna wspólnie zasiadali  
w rządzie Angeli Merkel.

Łukasz Karczmarzyk
www.solidarnosckatowice.pl

Jak trwoga, to do węgla

Wojna pokrzyżowała plany

co wolno wojewodzie...
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aNTONi 
remiszewski –
WOJEWODa 
lubelski 
w latach 1926-1930

Antoni Remiszewski funkcję wojewody lubel-
skiego pełnił od 3 listopada 1926 roku do 30 września 
1930 roku. Urodził się w Warszawie 11 sierpnia 1883 
roku w rodzinie kolejarskiej. W 1904 roku ukończył 
IV Gimnazjum w Warszawie na Pradze, a następ-
nie zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W 1905 roku za udział w wystą-
pieniach studenckich i robotniczych na kilka miesię-
cy został uwięziony w Cytadeli Warszawskiej. Wyda-
lony z Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończył 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego – specjalność filologia polska. 

Był nauczycielem m.in. w Lublinie i Łodzi. Ak-
tywny działacz Polskiej Partii Socjalistycznej oraz 
prawdopodobnie Socjaldemokracji Królestwa Pol-
skiego i Litwy. Podczas I wojny światowej dzia-
łał w konspiracji niepodległościowej, a zwłaszcza  
w Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Kon-
gresówki. A. Remiszewski został aresztowany  
w lutym 1918 r. w Łodzi wraz z grupą radnych 
miejskich za uchwalenie rezolucji potępiającej ak-
cję policji niemieckiej i wojska wobec ludności de-
monstrującej przeciwko Traktatowi Brzeskiemu, 
który odrywał od Królestwa Polskiego na rzecz 
Ukrainy Chełmszczyznę. Skazany na 4,5 roku cięż-

kich robót, przez kilka miesięcy przebywał w wię-
zieniu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
3 grudnia 1918 roku został komisarzem ludowym 
(rządowym) na powiat łódzki, a następnie w stycz-
niu 1921 roku starostą łódzkim. W następnych latach 
był radnym Rady Miejskiej Łodzi z ramienia PPS. 

14 maja 1926 roku, podczas zamachu stanu Józe-
fa Piłsudskiego, z polecenia jego zwolenników prze-
jął obowiązki wojewody łódzkiego, po wcześniej-
szym internowaniu legalnego wojewody Ludwika 
Darowskiego. Jednak 19 maja 1926 roku odwoła-
no go z tej funkcji i mianowano starostą będzińskim.

O kulisach powołania Antoniego Remiszewskie-
go na wojewodę lubelskiego organ lubelskich środo-
wisk postępowo-lewicowych „Ziemia Lubelska” pi-
sał: „Fakt nominacji wojewody lubelskiego w oso-
bie p. Antoniego Remiszewskiego jest już dokonany.  
W najbliższych dniach nowy gospodarz obejmie 
władzę. Fakt ten ze zrozumiałych względów staje 
się przełomowym dla życia polskiego na Lubelsz-
czyźnie. Rząd majowy dążąc konsekwentnie do 
przeprowadzenia sanacji w administracji państwo-
wej, dał dowód zrozumienia dla postulatów sze-
rokich warstw ludności pragnących gruntownych 
zmian w dotychczasowej, zagęszczonej oparami 
rządów >>narodowców<< spod znaku Chjeno-Pia-
sta atmosfery”.

Ten sam dziennik 3 listopada 1926 r. pisał:  „Dziś 
rano o godz. 11.30 przyjeżdża do Lublina nowy wo-
jewoda lubelski p. A. Remiszewski. Na powita-
nie nowego wojewody mają się udać na dworzec 
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przedstawiciele urzędów pań-
stwowych”. Natomiast narodo-
wodemokratyczny „Głos Lu-
belski” z 4 listopada donosił, iż 
wojewoda przybył do Lublina  
z półtoragodzinnym opóźnie-
niem. Na dworcu kolejowym wi-
tali urzędnicy państwowi z wice-
wojewodą na czele oraz przed-
stawiciele prasy. Gdy pociąg  
z nowym wojewodą wjechał na 
dworzec, do jego wagonu wszedł 
wicewojewoda Bryła i naczelni-
cy Urzędu Wojewódzkiego. Po 
chwili wyszedł z nimi wojewoda 
Remiszewski. S. Bryła przedsta-
wił wojewodzie wszystkich ze-
branych.

Nowy wojewoda po 
przybyciu przez po-
nad godzinę rozma-

wiał z dziennikarzami lubelski-
mi. Przedstawił pokrótce „swój 
pogląd na zadania i cele Urzędu 
Wojewody Lubelskiego w sto-
sunku do obywateli i państwa, 
zapowiadając obiektywizm, 
twórczą inicjatywę i wytężoną 
pracę”. Podkreślił zasługi byłe-
go wojewody Stanisława Mo-
skalewskiego, zarówno na stano-
wisku wojewody, jak i naczelne-
go komisarza oszczędnościowe-
go RP. 

Zaznaczył, że zdaje sobie 
sprawę z tego, jak trudna przy-
pada mu w udziale rola podo-
łania swym obowiązkom po ta-
kim poprzedniku. Nowy woje-
woda podkreślał, że będzie się 
starał nawiązać ścisły kontakt  
z ludnością województwa. Zapo-
wiedział otwartość wobec prasy. 
Odpowiadając na szereg szcze-
gółowych pytań stwierdził m.in.: 
że za najważniejsze dziedziny 
w pracy samorządu uważa spra-
wy komunikacyjne (drogi) oraz 
oświatowe (szkoły). Na pytanie 
czy przewidziane są zmiany per-
sonalne w urzędach wojewódz-
twa „odpowiedział z uśmiechem: 

na to pytanie nie mogę panom 
odpowiedzieć”.

Ten sam „Głos Lubelski” pod-
sumowując przybycie nowego 
wojewody do Lublina w artyku-
le pt. „Cicho i zagadkowo” pisał: 
„Na przyjazd p. wojewody Remi-
szewskiego od szeregu dni w ko-
łach miejscowej lewicy przygoto-
wywano się gorączkowo i z pom-
pą [...]. Tymczasem już w parę 
dni po przygotowaniach nastąpi-
ło rozczarowanie. Okazało się bo-
wiem, iż w obozie lewicowym nie 
ma wspólnego szczerego fron-
tu. Na wojewodę naznaczono so-
cjalistę-piłsudczyka, a jak wia-
domo nie wszyscy są dziś ślepy-
mi zwolennikami metod nieświe-
skich Dziadka”. Dlatego też m.in. 
na dworcu kolejowym nowego 
wojewodę przyjmowała garstka 
osób urzędowych, a w ogóle nie 
było przedstawicieli „społeczeń-
stwa”.

Wojewoda lubelski Anto-
ni Remiszewski rozpoczął swo-
je urzędowanie w bardzo złożo-
nej sytuacji polityczno-admini-
stracyjnej kraju. Otóż zaraz po 
zamachu majowym nowy obóz 
rządzący, nazywany coraz czę-
ściej piłsudczykowskim czy sa-
nacyjnym nie posiadał ani jed-
noznacznego kształtu organiza-
cyjnego, ani zwartego progra-
mu politycznego. Wywodził się 
z szeroko rozumianej lewicy nie-
podległościowej, Legionów Pol-
skich (zwłaszcza I Brygady LP 
i Polskiej Organizacji Wojsko-
wej). 

O statecznie swoją re-
prezentację polityczną 
stworzył z początkiem 

1928 r. pod nazwą: Bezpartyjny 
Blok Współpracy z Rządem Jó-
zefa Piłsudskiego (BBWR). Zna-
lazły się w nim oprócz dominu-
jących w nim środowisk kom-
batancko-legionowych, socja-
listycznych, ludowych i inteli-

gencko-postępowych, elemen-
ty konserwatywno-ziemiańskie 
i chrześcijańsko-demokratyczne. 

Wo j e w o d a  l u b e l -
ski A. Remiszew-
ski w pierwszych la-

tach po zamachu majowym sta-
rał się skrupulatnie wykonywać 
wytyczne władz zwierzchnich,  
a zwłaszcza ministrów spraw we-
wnętrznych. Niebawem ukształ-
towała się nowa, piłsudczykow-
ska polityka administracyjna re-
sortu spraw wewnętrznych, któ-
rą wojewoda energicznie wcielał  
w życie. W szczególności dążył 
do zmian w postawie aparatu ad-
ministracyjnego wobec dotych-
czasowego życia społeczno-po-
litycznego. Uwidoczniło się to 
zwłaszcza podczas wyborów par-
lamentarnych z marca 1928 roku, 
kiedy to szef UWL i podległe mu 
służby administracyjno-policyjne 
jednoznacznie stanęły po stronie 
obozu rządzącego i reprezentują-
cych go ugrupowań, jawnie zwal-
czając opozycję antyrządową. 

Innym, nowym obszarem ak-
tywności wojewody lubelskiego 
była „polityka regionalna”, ma-
jąca na celu uaktywnienie no-
wych sfer życia społecznego  
w województwie i wprzęgnię-
cie ich w rydwan polityki rządo-
wej. W ramach polityki regional-
nej znaczne możliwości rozwoju 
uzyskały mniejszości narodowe. 
Jednakże pod koniec lat dwudzie-
stych XX w. w obozie piłsudczy-
kowskim do władzy doszła „gru-
pa pułkowników” na czele z płk. 
Walerym Sławkiem, która przyję-
ła ostry kurs wobec opozycji an-
tyrządowej i kierunek na centrali-
zację państwa, co w konsekwen-
cji doprowadziło do znaczącego 
ograniczenia życia społecznego  
i inicjatyw lokalnych. 

Wraz z przyjęciem po 1926 r. 
nowej, piłsudczykowskiej polity-
ki administracyjnej, rozpoczął się 
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okres reform i wymiany kadrowej 
w strukturach administracji lokal-
nej. Wojewoda lubelski Antoni 
Remiszewski rozpoczął prace nad 
usprawnieniem organizacji i funk-
cjonowania Urzędu Wojewódz-
kiego Lubelskiego. Ich efektem 
było opracowanie nowego Statu-
tu organizacyjnego UWL wraz ze 
Szczegółowym podziałem czyn-
ności, który wszedł w życie już  
1 marca 1927 r. oraz Instrukcji kan-
celaryjnej i referendarskiej, która 
obowiązywała od 1 maja 1927 r. 

Rozporządzenie Prezydenta 
RP o organizacji i zakresie dzia-
łania władz administracji ogól-
nej, które ukazało się 19 stycznia 
1928 roku, w zasadniczy sposób 
unifikujące ustrój i funkcjonowa-
nie administracji lokalnej w Pol-
sce międzywojennej. Gdy chodzi 
o administrację wojewódzką, akt 
ten gruntownie normował stano-
wisko wojewody jako przedsta-
wiciela rządu, stanowisko wo-
jewody jako szefa administracji 
ogólnej oraz organizację urzędu 
wojewódzkiego. 

R ozporządzenie z 19 
stycznia 1928 r. po raz 
pierwszy dokładnie okre-

ślało kwestię reprezentacji rządu 
przez wojewodę. Miał on obo-
wiązek i prawo: 1) reprezentowa-
nia Rady Ministrów na uroczy-
stościach państwowych o ile nie 
został wysłany odrębny delegat,  
2) uzgadniania działalności całej 
administracji państwowej na ob-
szarze województwa w myśl za-
sadniczej linii politycznej rządu, 
3) ogólnego nadzoru nad sprawa-
mi osobowymi funkcjonariuszy 
państwowych ze stanowiska wy-
mogów bezpieczeństwa, spokoju  
i porządku publicznego, 4) uzgad-
niania działalności administracji 
cywilnej, jak też interesów go-
spodarczych województwa z po-
trzebami obronnymi państwa. Na 
przełomie lat dwudziestych i trzy-

dziestych XX w. na jego podsta-
wie wydano wiele aktów praw-
nych niższego rzędu, w zasadni-
czy sposób normujących, a zara-
zem usprawniających organiza-
cję i funkcjonowanie administra-
cji ogólnej I i II instancji.

W wyniku tych reform 
i reorganizacji, woje-
woda lubelski A. Re-

miszewski generalnie rzecz uj-
mując, uaktywnił pracę admi-
nistracji rządowej na Lubelsz-
czyźnie wcielając w życie ha-
sło „twórczej i radosnej pracy”. 
W aspekcie politycznym było 
to wprzęganie administracji pu-
blicznej w rydwan bieżącej po-
lityki obozu rządzącego czyniąc 
ją stroną w sporach politycz-
nych. Wojewoda był też głów-
nym architektem lubelskiego 
Bezpartyjnego Bloku Współpra-
cy z Rządem Józefa Piłsudskie-
go. Należąc do lewicy sanacyj-
nej, w dalszym ciągu energicz-
nie wspierał ruch regionalistycz-
ny, którego patronem był bliski 
współpracownik Józefa Piłsud-
skiego – Henryk Józewski. 

Na obszarze gospodarczo-
społecznym podjął próbę zakty-
wizowania administracji rządo-
wej, a zwłaszcza samorządu do 
„celowego, planowego działa-
nia”. Wysiłki te miały być skon-
centrowane na sprawach rol-
nictwa, a zwłaszcza melioracji 
gruntów. Popierał politykę fi-
nansową i kredytową samorzą-
dów, zwłaszcza miejskich dającą 
nowe miejsca pracy wielu bez-
robotnym. Polityka ta przynio-
sła z czasem negatywne konse-
kwencje dla finansów związków 
komunalnych, co objawiło się  
w wielkim ich zadłużeniu  
w okresie kryzysu gospodarcze-
go z lat 1929-1933. 

Pod koniec lat dwudziestych 
XX wieku wojewoda lubelski 
Antoni Remiszewski, dawny so-

cjalista i lewicowy piłsudczyk 
z coraz większym trudem zno-
sił „pułkownikowską“ politykę 
centralizacji państwa i wspiera-
nia systemu autorytarnego kosz-
tem demokracji parlamentarnej.

Jednakże jego odejście z Urzę-
du Wojewódzkiego w Lubli-
nie nastąpiło dość przypadko-
wo, w związku z incydentem wy-
wołanym przez działaczkę ludo-
wą z Lublina – Irenę Kosmow-
ską. Otóż Kosmowska, przyby-
wając z Warszawy na wiec wybor-
czy opozycji antysanacyjnej (Cen-
trolewu) do Lublina, który wy-
znaczono na 14 września 1930 r. 
zatrzymała się u swojego wielo-
letniego przyjaciela, wojewody  
A. Remiszewskiego (sic!). Na-
stępnie na wspomnianym wiecu 
w swoim przemówieniu wszem  
i wobec ogłosiła, że Józef Piłsud-
ski jest psychicznie chory. Natych-
miast została aresztowana, a woje-
woda, nie bacząc na konsekwen-
cje, interweniował u władz pro-
kuratorskich w jej obronie. W re-
zultacie 24 września 1930 r. został 
wezwany do Warszawy i z dniem 
30 września 1930 r. został zdymi-
sjonowany z funkcji wojewody lu-
belskiego.

A ntoni Remiszewski po 
odejściu z Urzędu Wo-
jewódzkiego Lubel-

skiego krótko pracował w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych, a następnie od 
1932 roku, mieszkając w Łodzi –  
w Powszechnym Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. Był 
bibliofilem, którego księgozbiór 
przed wybuchem II wojny świa-
towej liczył około 6 tys. tomów. 
W czasie wojny mieszkał w Kra-
kowie, a następnie w Warszawie, 
gdzie wziął udział w Powstaniu 
Warszawskim. Zmarł w Warsza-
wie 8 marca 1948 roku. 

dr hab. Waldemar Kozyra 
prof. UMCS



35

Czas Solidarności, listopad-grudzień 2022cZłowiek Z pasją

Futbolowy pasjonat, dzienni-
karz, autor monografii piłkarskich 
ze Świdnika, prezes stowarzyszenia 
Manufaktura Futbolu, organizator 
wielu imprez sportowo-rekreacyj-
nych dla piłkarzy amatorów. Posia-
dacz największej w Polsce kolek-
cji zdjęć drużyn piłkarskich z ca-
łego świata. Na swoje 50 urodziny 
chce zgomadzić ich 50.000. Postę-
py można śledzić na blogu: 
www.kolekcjajack1974.futbolowo.pl 

Watford FC (Anglia) sezon 1983/83. W dolnym rzędzie wśród piłkarzy sir Elton John. Fot. whoateallthepies.tv

FuTbolowe 
„białe kruki” - 9

W 1976 roku angielski Wat-
ford Football Club borykał się  
z ogromnymi problemami finan-
sowymi. To one sprawiły, że za-
łożony w 1881 roku klub w tam-
tym czasie pałętał się na czwar-
tym poziomie rozgrywkowym. 

Popularne „Szerszenie”, 
których przydomek pocho-
dzi od strojów w żółto-czarne 
pasy, były na skraju bankruc-
twa. Jedyną osobą, która pod-
jęła się próby ratowania druży-
ny był człowiek, który od pią-
tego roku życia wraz z ojcem 
uczęszczał na stadion przy Vi-
carage Road. Osoba ta była bez 
pamięci zakochana w klubie  
i towarzyszyła mu w najlep-
szych oraz najgorszych chwi-
lach. Tym kimś był sir Elton 
John, znany i lubiany twórca ta-

kich hitów, jak: „Rocket Man”, 
„I’m Still Standing”, „Blue 
Eyes” czy „Can You Feel The 
Love Tonight”. 

Piosenkarz najpierw zorga-
nizował koncert, na który fani 
kupili aż 30 000 biletów. Cały 
dochód przeznaczył na popra-
wę fatalnej sytuacji finansowej 
klubu. Następnie kupił większo-
ściowy pakiet i jako właściciel 
zasiadł na fotelu prezesa Wat-
ford FC. Pierwszą decyzją no-
wego zarządcy było zwolnie-
nie trenera Mike’a Keena oraz 
zatrudnienie Grahama Taylora, 
który już w swoim debiutanc-
kim sezonie wywalczył awans 
do Third Division (III liga).  
W sezonie 1978/1979 klub wy-
walczył awans do Second Divi-
sion, a trzy lata później cieszył 
się z powrotu do najwyższej kla-
sy rozgrywkowej. 

Watford Fc (Anglia)
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Niesamowite jest to, że za-
raz po powrocie „Szerszenie” 
wywalczyły wicemistrzostwo 
kraju, ustępując tylko Liverpo-
olowi, w którego barwach wy-
stępowały takie gwiazdy, jak 
Ian Rush, Kenny Dalglish, Gra-
eme Souness, Phil Neal, Phil 
Thompson czy Bruce Grobbe-
laar. 

Najlepszym piłkarzem „The 
Hornets” bez cienia wątpli-
wości był John Barnes – mło-
dy, niepokorny, szalenie szybki  
i skuteczny skrzydłowy, który 
tak jak Elton John, wychował 
się na Vicarage Road. Prócz 
niego w zespole prym wiódł 
Luther Blissett, który w 1983 
roku został kupiony przez Mi-
lan Ilario Castagnera za blisko 
1,5 miliona euro. 

W 1984 roku Watford FC 
awansował do finału FA Cup, 
który przegrał z Evertonem. 
Najpiękniejszym wydarzeniem 
tego spotkania był jednak mo-
ment, gdy zawodnicy „Szersze-
ni” wbiegli przed pierwszym 
gwizdkiem sędziego na zielo-
ną murawę Wembley. Kame-
ry uchwyciły płaczącego El-
tona Johna, który tak mocno 

wzruszył się, że nie był w stanie 
ukryć emocji. 

Następne sezony były mniej 
udane pod względem wyników. 
Klub ulokował się w środkowej 
części tabeli. Punktem zwrotnym 
było odejście z klubu Grahama 
Taylora, który podpisał kontrakt 
z Aston Villą, a także sprzedaż 
Johna Barnesa do Liverpoolu. 
Nowym trenerem klubu został 
Dave Bassett, który kilka mie-
sięcy wcześniej sprowadził do 
Wimbledonu szalonego Vinnie-
go Jonesa. Ten w pewnym stop-
niu stał się legendą angielskiego 
futbolu. 

Drużyna pod wodzą nowe-
go szkoleniowca wyglądała 
dramatycznie. W pierwszych 
23 spotkaniach Watford od-
niósł zaledwie 4 zwycięstwa. 
W styczniu 1988 roku Bassett 
został zwolniony, a jego miej-
sce zajął Steve Harrison, który 
nie zdołał uchronić klubu przed 
spadkiem.

Stagnacja sportowa trwała aż 
do 1996 roku, gdy w klubie na-
stąpiło prawdziwe trzęsienie zie-
mi. Powracający do klubu Gra-
ham Taylor spadł z drużyną do 
Second Division. Szczęśliwie 

dla klubu Elton John wytrzymał 
„ciśnienie” i pozostawił Taylora 
na stanowisku, który przez chwi-
lę łączył pracę trenerską z funk-
cją dyrektora sportowego. W cią-
gu dwóch lat „The Hornets” zali-
czyli dwa awanse i powrócili do 
Premier League. Niestety zaled-
wie po roku spadli ponownie do 
drugiej ligi. Stery w klubie prze-
jął Gianluca Vialii, który zajął 
odległe czternaste miejsce z dru-
żyną, która miała walczyć o po-
wrót do elity. 

W 2002 roku Elton John 
ustąpił ze stanowiska prezesa. 
W wywiadzie swoją decyzję ar-
gumentował w następujący spo-
sób: „Chciałbym, aby mój uko-
chany klub był kierowany przez 
kogoś, kto będzie mógł poświę-
cić mu więcej czasu, aniżeli ja”. 
W 2003 roku klub został sprze-
dany, by następnie w 2012 roku 
wejść w posiadanie rodzinny 
Pozzo. 

Siedem lat później, gdy klub 
ponownie popadł w tarapaty fi-
nansowe, Elton John znów zor-
ganizował koncert, którego do-
chód sprawił, że Watford był  
w stanie podpisać kontrakt  
z późniejszą legendą „Szerszeni” 
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– Troyem Deeneyem. W 2014 
roku przebudowaną trybunę East 
Stand nazwano imieniem znako-
mitego piosenkarza. Był to kolej-
ny hołd złożony w kierunku sir 
Eltona Johna. 

„Ten klub jest w moim ser-
cu, mojej duszy. Nigdy nie dam 
rady się go pozbyć. Moja pasja 
do tego klubu nigdy nie umarła  
i jestem z tego dumny. Widzia-
łem naprawdę wiele od czasu, 
gdy przychodziłem z tatą na try-
buny. Gdy miałem pięć lat, gra-
liśmy w niebieskich strojach,  
a stadion tworzyły dwie stare 
trybuny. Jestem bardzo dumny, 
patrząc na to skąd pochodzimy  
i czym jest ten klub dla na-
szej społeczności” – przyznał 
w jednym z wywiadów Elton 
John.

Czy Sean Connery byłby 
równie dobrym piłkarzem co ak-
torem? Odtwórca m.in. roli Ja-
mesa Bonda w 1952 roku był  
o krok od podpisania kontraktu 
z Manchesterem United. Umo-
wa czekała tylko na podpis, 
ale przyszły aktor nie zdecydo-

wał się na poważniejszy mariaż  
z futbolem. 

Connery był bardzo obiecu-
jącym skrzydłowym. Przygo-
dę z piłką rozpoczął w szkockim 
Bonnyrigg Rose Athletic FC, 
później trafił do wyżej notowa-
nego East Life. Podczas jednego 
ze sparingów wypatrzył go me-
nadżer Manchesteru United Matt 
Busby. 23-latek tak przypadł do 
gustu trenerowi, że ten zapropo-
nował mu przejście do Manche-
steru United. „Czerwone Diabły” 
były wówczas czołowym angiel-
skim klubem. Rok wcześniej 
zdobyli mistrzostwo Anglii. 

„Długo się zastanawiałem 
nad ofertą, bo naprawdę kocha-
łem futbol. Zdałem sobie jednak 
sprawę, że czołowy piłkarz może 
być u końca kariery w wieku 30 
lat, a ja miałem już 23. Zdecydo-
wałem, że zostanę aktorem i oka-
zało się, że to było jedno z moich 
najbardziej inteligentnych posu-
nięć” – mówił Connery w wy-
wiadzie udzielonym szkockiej 
gazecie „Mud and Glory”. 

W Manchester United miał 
zarabiać 25 funtów tygodniowo. 
Dużo bardziej opłaciła mu się ka-
riera aktorska. Gaża, którą otrzy-
mał, występując jako agent 007 

Bonnyrigg Rose Athletic Fc 
(szkocja)

w sześciu filmach o przygodach 
Jamesa Bonda zapewniła mu po-
nad 15 milionów dolarów. 

Mało kto wie, że Jerzy Szmaj-
dziński, zanim został politykiem 
z pierwszych stron gazet, był pił-
karzem III-ligowego klubu Pafa-
wag Wrocław. 

Urodził się 9 kwietnia 1952 
roku we Wrocławiu. W latach 
1966-1971 był uczniem Elek-
tronicznych Zakładów Nauko-
wych we Wrocławiu. W 1975 
roku ukończył studia na Akade-
mii Ekonomicznej w tym samym 
mieście. 

Właśnie jako uczeń szkoły 
średniej, a potem student, repre-
zentował barwy wrocławskiego 
Pafawagu występującego wów-
czas na trzecim poziomie rozgry-
wek piłkarskich w Polsce. 

Jerzy Szmajdziński był po-
słem na Sejm w latach 1985-2010 
i wicemarszałkiem Sejmu VI ka-
dencji, a w latach 2001-2005 peł-
nił funkcję ministra obrony naro-
dowej. 

Zginął 10 kwietnia 2010 roku 
w katastrofie polskiego samolotu 
Tu-154M w Smoleńsku. 

Jacek Kosierb

pafawag Wrocław (polska)
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Propolis, czyli kit pszczeli, 
jest gęstą, lepką substancją po-
wstającą poprzez połączenie ży-
wic drzewnych i kwiatowych 
(np. świerk, sosna, jodła wy-
dzielają ją w poranionych miej-
scach), balsamów z pączków 
drzew (np. brzozy, topoli, wierz-
by, jesionu, olchy, dębu), smółki 
(młoda żywica występująca na 
drzewach iglastych) z wydzieli-
nami pszczół (wosk i ślina) oraz 
pyłkiem kwiatowym. 

W jego składzie znajdują się: 
polifenole, garbniki, domiesz-
ki mechaniczne, polisachary-
dy, substancje lotne, w tym olej-
ki eteryczne, witaminy i minera-

ły. Skład propolisu zależy przede 
wszystkim od rodzaju rośliny,  
z jakiej została pozyskana żywi-
ca, rasy pszczół, pory roku, lo-
kalizacji ula czy stopnia zanie-
czyszczenia środowiska. Jego 
barwa jest również uzależniona 
od składników roślinnych wyko-
rzystanych przez pszczoły, może 
być: żółta (olcha), żółto-zielon-
kawa, czerwono-pomarańczowa, 
brązowa (topola) czy wręcz czar-
na (olcha). Najbardziej aktywny 
jest propolis pochodzący z brzo-
zy i topoli. Zbierany w latach 
deszczowych oraz ze starych, 
niezasiedlonych uli wykazuje 
małą aktywność. Duże znacze-

nie mają tu warunki przechowy-
wania – wilgoć oraz ekspozycja 
na światło pozbawiają go właści-
wości biologicznych. Jego kon-
systencja zależy od temperatu-
ry. W 15°C jest twardy i kruchy, 
przy 36°C staje się plastyczny,  
a w 70°C upłynnia się. Kit 
pszczeli nie rozpuszcza się  
w wodzie, ale można go mieszać 
z rozpuszczalnikami organiczny-
mi, np. alkoholem.

Pszczoły wykorzystują pro-
polis do wyściełania wnętrza 
ula, co pozwala na uszczelnienie 
i wzmocnienie jego konstruk-
cji (co roku od nowa wypełniają 
nim wszelkie luki w konstrukcji 

propolis

fot. pixabay
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ula jak kitem, stąd polska nazwa 
kit pszczeli), ale przede wszyst-
kim obklejenia wejścia do ula, 
co chroni go przed patogenami 
– każda wlatująca do ula pszczo-
ła poddawana jest naturalnej de-
zynfekcji. 

P szczoły „sanitariuszki” za 
pomocą propolisu odka-
żają każdą komórkę wo-

skową przed złożeniem przez 
matkę jajeczka, złożeniem mio-
du lub pierzgi. Co więcej, każ-
dy wchodzący do ula nieproszo-
ny gość, którego zwłoki są zbyt 
wielkie, by pozbyć się ich przez 
wylotek, jest przez pszczoły pod-
dawany mumifikacji za pomocą 
propolisu, co również zapobiega 
rozprzestrzenianiu się zarazków, 
które mogłyby powstać podczas 
jego rozkładu.

Początki korzystania z propo-
lisu przez ludzi sięgają czasów 
starożytnych (wspominali o nim 
m.in. grecki filozof Arystoteles, 
rzymski poeta Wergiliusz). Z tego 
okresu pochodzi również jego na-
zwa, w języku starożytnych Gre-
ków oznaczająca „przedmurze 
miasta”. Starożytni kapłani egip-
scy wykorzystywali propolis do 
mumifikacji zwłok. Służył on 
również jako środek na owrzo-
dzenia, trudno gojące się rany, 
stłuczenia i oparzenia. Początko-
wo używano „surowego” kitu, 
potem zaczęto stosować roztwór 
alkoholowy. Można go zaliczyć 
do produktów luksusowych, gdyż 
z jednego ula udaje się pozyskać 
100-300 g propolisu.

Najpopularniejszą formą po-
dania propolisu jest nalewka, czy-
li mieszanka propolisu z ok. 70% 
roztworem etanolu (w takim stę-
żeniu propolis dobrze się roz-
puszcza). Do przygotowania na-
lewki potrzebujemy: 350 ml al-
koholu 95%, 140 ml przegotowa-
nej wody i 50 g czystego propoli-
su (oczyszczonego z wosku). Pro-

polis należy jak najbardziej roz-
drobnić i zalać w słoiku alkoho-
lem. Słoik zakręcić i na 2 tygo-
dnie zamknąć w ciemnej szafce. 
Codziennie wstrząsać słoikiem. 
Po tym czasie nalewkę zlewamy, 
przecedzając ją przez gazę, naj-
lepiej do ciemnej buteleczki ze 
szklaną pipetką lub kroplomie-
rzem. Mniej właściwości anty-
biotycznych mają bezalkoholowe 
roztwory propolisu (m.in. roztwór 
olejowy propolisu lub tzw. propo-
lisowe nalewki bezalkoholowe).

Dużą popularnością ze wzglę-
du na wszechstronne zastosowa-
nie cieszą się maści proplisowe. 
Do przygotowania maści potrzeb-
ny jest czysty propolis i baza (np. 
wazelina, lanolina, dobrej jakości 
oleje roślinne, ostatecznie sma-
lec). Podgrzane do max. 70°C 
składniki, intensywnie mieszamy 
do osiągnięcia jednolitej konsy-
stencji. Podobnie można przygo-
tować czopki. Stosowane są rów-
nież tabletki.

Jako naturalny antybiotyk 
(propolis zwany jest antybioty-
kiem XXI w.) ogranicza rozwój 
bakterii, grzybów czy wirusów 
w organizmie i poprawia jego 
odporność (szczególnie w okre-
sie wzmożonej zachorowalności 
na grypę i przeziębienie), dzia-
ła wzmacniająco na organizm  
(w okresie rekonwalescencji), 
pomaga w regeneracji narządów 
wewnętrznych. 

W ł a śc iwośc i  p roz -
drowotne i leczni-
cze propolisu gwa-

rantują zawarte w nim: witami-
ny (A, C, D i E oraz z grupy B), 
minerały (żelazo, miedź, kobalt, 
magnez, cynk, fosfor, mangan, 
krzem, selen), kwasy fenolowe, 
flawonoidy, terpenoidy. Używa 
się go doustnie lub miejscowo  
w leczeniu stanów zapalnych 
przewodu pokarmowego oraz 
przy chorobach wrzodowych żo-

łądka czy dwunastnicy i rege-
neracji wątroby. Stosowany jest 
również w leczeniu żylaków  
(w tym hemoroidów). Zwal-
cza zajady i opryszczkę, poma-
ga w leczeniu zapalenia pochwy 
i nadżerek szyjki macicy, a także 
schorzeniach stomatologicznych 
takich jak paradontoza, owrzo-
dzenie jamy ustnej.

S tosowany jest również 
w z sukcesami, w po-
staci maści czy kompre-

sów, w leczeniu oparzeń, opa-
rzeń popromiennych, odmrożeń, 
ran oraz odleżyn (stymuluje za-
bliźnianie się ran), trądziku, roz-
stępów, stłuczeń i otarć, chorób 
skóry (np. liszaj, łuszczyca, pół-
pasiec). Niweluje skutki ukąszeń 
owadów.

Propolis wykorzystywany 
jest do produkcji kosmetyków: 
kolorowych (szminki i błyszczy-
ki do ust, kredki i tusze do rzęs 
i brwi), kremów i balsamów (do 
twarzy, stóp i rąk) oraz myjących 
(mydła, żele, szampony). Jego 
zbawienne właściwości wyko-
rzystują także rolnicy (zaprawa 
do nasion), hodowcy zwierząt 
(leczenie stanów zapalnych i ran 
u zwierząt), ogrodnicy i sadow-
nicy (przyspiesza ukorzenianie 
sadzonek, okład na rany w korze 
drzew).

Propolis, podobnie jak każdy 
produkt pszczeli, może uczulać, 
dlatego przy stosowaniu go nale-
ży zachować szczególną ostroż-
ność.

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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– I co się stało potem?
– Powiedział: muszę cię za-

bić, bo mógłbyś mnie rozpoznać.
– I zabił pana?
*
– Przypomina sobie pan,  

o której rozpoczął autopsję?
– O 8:30.
– Czy pan „X” był wtedy 

martwy?
– Nie, siedział na stole i dzi-

wił się, dlaczego dokonuję na 
nim autopsji.

*
– Może pan opisać tę osobę?
– On był średniego wzrostu  

i miał brodę.
– Czy to była kobieta, czy 

mężczyzna.
*
– Jak zakończyło się pani 

pierwsze małżeństwo?
– Śmiercią.
– Czyją śmiercią?
*
– Ile lat ma pani syn, ten, któ-

ry z panią mieszka?
– 38 albo 35, stale mi się myli.
– A ile lat z panią mieszka?
– 45.
*
– Kiedy są pana urodziny?
– 15 lipca.
– Którego roku?
– Każdego roku.
*
Kobieta kupiła szafę, ale jak 

tylko przejeżdżał pociąg coś  
w szafie skrzypiało. Zadzwoni-
ła po stolarza. Stolarz przyszedł, 
pooglądał, po czym stwierdził, 

że wejdzie do szafy i sprawdzi, 
w którym miejscu skrzypi.

W tym momencie wrócił do 
domu mąż kobiety, otwiera sza-
fę, żeby schować marynarkę,  
a tam stolarz, który mówi: – Wal 
pan w mordę, bo nie uwierzysz, 
że czekam na pociąg.

*
Rozmawiają dwie koleżanki: 
– Co mąż ci kupił na roczni-

cę ślubu? 
– Widzisz to srebrne BMW na 

parkingu? 
– Taaak... piękne... 
– Kupił mi odkurzacz takie-

go koloru.
*
Żona mówi do męża:
– Kochanie! Już niedługo bę-

dzie nas troje!
– To najwspanialsza nowina 

jaką kiedykolwiek usłyszałem! – 
odpowiada mąż – Byłaś u leka-
rza? Wiadomo już jaka płeć? Sy-
nek czy córeczka?

– Och głuptasku! Moi rodzice 
się rozwiedli i mamusia będzie 
mieszkać z nami...

*
Rozmawia dwóch starusz-

ków: 
– Statystyki pokazują, że na 

każdego mężczyznę po osiem-
dziesiątym piątym roku życia 
przypada po siedem kobiet. 

– Fajnie, tylko dlaczego tak 
późno?

*
– Wiesz Heleno, kolega  

w pracy powiedział mi, że jesteś 
najmilszą kobietą, jaką zna. 

– Może go do nas zaprosisz? 
– Lepiej nie, niech dalej tak 

myśli.
*
– Heleno – mówi zaspanym 

głosem Marian – wyłącz telewi-
zor, zapal światło i podaj mi her-
batę.

– To niemożliwe, jesteśmy  
w kinie.

*
Pacjent wchodzi do gabinetu, 

a lekarz: 
– Proszę stanąć przy oknie  

i wysunąć język. 
– Ale dlaczego? 
– Bo nie lubię tej baby, co 

mieszka naprzeciwko.
*
Leci bociek z dwoma nowo-

rodkami: chłopczykiem i dziew-
czynką. I chłopczyk się zapytuje 
dziewczynki:

– Ty też będziesz przyniesio-
na rodzicom?

– A co, myślałeś, że jestem 
stewardessa?

*
Spotykają się dwie znajome:
– Co robi Pani mąż?
– Jak to co robi? To, co mu 

każę...
*
Przychodzi architekt na budo-

wę. Robotnicy kończą malować 
elewację zgodnie z projektem. 
Patrzy z niejakim zdziwieniem, 
bo w prawym górnym rogu ele-
wacji zaczynają malować ogrom-
ne postrzępione brązowe koło. 
Leci i krzyczy: – Cholera, pa-
nowie! To było kółko po kubku  
z kawą.

*
Milioner na łożu śmierci dyk-

tuje testament:
– Mojemu kuzynowi Maria-

nowi zapisuję wszystkie akcje  
i posiadłość nad morzem, mojej 
wiernej kucharce Helenie – re-
zydencję na Jamajce, a mojemu 
siostrzeńcowi Heniowi, który za-
wsze twierdził, że najważniejsze 
jest zdrowie – moje buty sporto-
we, rakietę tenisową i kostium.

*
– Mamo, dlaczego dajesz mi 

taki mały kawałek tortu? – pyta 
Jaś.

– Ależ kochanie, to nie dla 
ciebie tylko dla Zosi ...

– Dla Zosi taki duży?!
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*
Naczelnik więzienia wypytu-

je strażników:
– Jak to możliwe, że więzień 

z celi 113 uciekł?
– Miał klucze od swojej celi, 

panie naczelniku.
– Skąd miał? Ukradł które-

muś z was?
– Nie, uczciwie wygrał w karty!
*
Jest napad na bank. Rabusio-

wi zsunęła się maska. Szykując 
się do ucieczki pyta kasjera.

– Czy widział pan moją 
twarz?

– Tak – więc kasjer został za-
strzelony.

– A pan? – pyta pierwszego 
klienta. – Czy widział mnie pan? 
– Tak – więc i ten został zastrze-
lony.

– A pan? – pyta następne-
go wpatrzonego w czubki swo-
ich butów. – Nie. Ale moja żona 
wszystko widzi.

*
Na lekcji angielskiego:
– Jasiu, jak powiesz po an-

gielsku: księżniczka?
– Princessa – odpowiada Ja-

siu.
A książę?
– Prince polo.
*
Trwa egzamin. Studenci piszą 

w ciszy. Wykładowca bez prze-
rwy chodzi po sali i wyrzuca za 

drzwi ściągających. Sala poma-
łu pustoszeje. Nagle drzwi się 
otwierają, wsuwa się głowa dzie-
kana, który mówi:

– Kto to i z czego piszą?
Wykładowca na to:
– Elektryczny. Matematykę.
– Co, amatorzy ściągania?
– Nie, amatorzy są już za 

drzwiami. Zostali tylko profesjo-
naliści!

*
W roku 1876 Alexander 

Graham Bell wykonał pierw-
szą rozmowę telefoniczną. 
Chwilę później zaczął odbierać 
pierwsze telefony w sprawie do-
płat do fotowoltaiki...

*
– Postanowiłem dać żonie 

więcej swobody – mówi kumpel 
do kumpla.

– W jaki sposób?
– Powiększam kuchnię..
*
– Coś ty najlepszego zrobił! 

– wita żona męża wracającego  
z pracy.

– Gosposia złożyła wymó-
wienie, bo podobno ordynar-
nie nawymyślałeś jej przez 
telefon...

– A to nie byłaś ty?!
*
Koleś postanowił się żenić, 

idzie rozmawiać ze swoja matką:
– Mamo, zakochałem się  

i będę się żenił.

– No dobrze, ale muszę ją naj-
pierw poznać.

– To ja przyprowadzę ją  
i dwie koleżanki a ty zgadniesz, 
która jest moją wybranką.

– Niech i tak będzie.
Następnego dnia przyprowa-

dza trzy dziewczyny, matka staje 
naprzeciw nich, przypatruje się 
chwilkę i mówi:

– To ta pośrodku.
– Dokładnie. Skąd wiedzia-

łaś?
– Bo już mnie wkurza!
*
Halina szyje sukienkę na ma-

szynie, a mąż stoi nad nią i krzy-
czy:

– Teraz w lewo! Jeszcze bar-
dziej! Prosto! Uważaj, nie za 
szybko! Przecież ty nie umiesz 
szyć!

– Po co te twoje głupie ko-
mentarze?

– Chciałem ci tylko pokazać 
jak się czuję, gdy jedziemy ra-
zem samochodem...

*
Sędzia do oskarżonej:
– A wiec nie zaprzecza pani, 

ze zastrzeliła męża podczas 
transmisji z meczu piłkarskie-
go?

– Nie, nie zaprzeczam.
– A jakie były jego ostatnie 

słowa?
– Strzelaj, prędzej, strzelaj....
*



41. ROczNica  
WpROWaDzENia 

sTaNu  WOJENNEgO
lublin - 13 grudnia 2022
14.00-16:30 – rekonstrukcja historyczna na pl. litewskim, połączona z ułożeniem 
 biało-czerwonego krzyża z zapalonych zniczy,
16:30 – wojskowa grochówka na pl. litewskim,
17:00 – inscenizacja „Jeśli zapomnę o nich...” oraz recital patrycjusza sokołowskiego 
 – artysty Teatru Muzycznego w lublinie; kościół powizytkowski, ul. Narutowicza 6
18:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i za wszystkie Ofiary stanu wojennego, 
 kościół powizytkowski.

po Mszy św. przemarsz pod Światło pamięci Ofiar komunizmu i pomnik patrona  
Nszz „solidarność” bł. ks. Jerzego popiełuszki – złożenie kwiatów.

Tarnogród - 18 grudnia 2022
10.30 – zbiórka pocztów sztandarowych przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem kultury 
 i przemarsz do kościoła,
11.00 – Msza św. w kościele pw. przemienienia pańskiego. po mszy przemarsz 
 na cmentarz parafialny i złożenie kwiatów na grobie śp. Józefa gizy – górnika pole-

głego w kopalni Wujek,
ok. 13.00 – montaż słowno-muzyczny „Bo to jest polska”, młodzież i nauczyciele zespołu 

szkół centrum kształcenia Rolniczego w Różańcu oraz zespół Wokalny TOk, 
 sala widowiskowa TOk.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie 
w ramach programu Warto być Polakiem

Burmistrz 
Tarnogrodu

Starosta 
Biłgorajski

Oddział Biłgoraj


