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Za wojnę są odpowie-
dzialni nie tylko ci, któ-
rzy ją bezpośrednio wy-

wołują, ale również ci, 
którzy nie czynią wszyst-
kiego co leży w ich mocy, 

aby jej przeszkodzić.

św. Jan Paweł II

rozwój związku 7-10

Nasza droga

teraz czas na naszą drogę Krzyżową.
Nas też czasem niesłusznie posądzą.
Nas też dotknie cierpienie 
i będziemy przewracali się 
może więcej niż trzy razy.
Nieoczekiwany przyjaciel okaże nam pomoc.
Kobieta uśmiechnie się do nas 
w naszym cierpieniu.
obnażą nas, 
pokażą wszystkim nasze wady; 
czas obedrze nas ze wszystkich uroków.
Będziemy umierali w zupełnej samotności, 
tylko z matką Boską i z Ewangelią, 
jak ze świętym Janem.
zostanie tylko to, 
co w naszym życiu było miłością do Boga i do ludzi. 
tego żaden grób nie zamknie, 
żaden kamień nie przywali.

   ks. Jan twardowski
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka.

Życzę wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły nam upragniony pokój 
zarówno poza granicami naszego kraju, jak i w naszych sercach, 

a także radość oraz wzajemną życzliwość.

Pragnę wyrazić życzenia, by Zmartwychwstały Pan dał nam wszystkim siłę 
do pokonywania codziennych trudności i wytrwałość w czynieniu dobra.

Przewodniczący 
Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

Niech Zmartwychwstały Jezus 
umocni nas w świętości, 

niech napełni nasze serca miłością i nadzieją. 
Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra 

nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
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Już w pierwszych godzinach 
po wybuchu wojny Prezydium 
Komisji Krajowej podjęło sta-
nowisko stanowczo potępiające 
agresję Rosji i wyrażające soli-

darność z narodem ukraińskim. 
„W imieniu Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, w obliczu rosyj-
skiej agresji na suwerenną Ukra-

inę, przesyłamy Narodowi 
ukraińskiemu wyrazy wspar-
cia w walce o wolność” – czy-
tamy w stanowisku. – „W tym 
czasie dramatycznej próby, 
przed jaką stanęła Ukraina, 
polska Solidarność jest ra-
zem z Wami. Wykorzystamy 
wszelkie możliwości, abyście 
w tej walce nie pozostali osa-
motnieni. Tak, jak nie pozo-
stawiliśmy Was podczas Eu-
romajdanu, organizując po-
moc humanitarną dla ofiar  
i rannych, tak również dzisiaj 
możecie na nas liczyć.

Nieuzasadniona agresja rosji na Ukrainę, działania wojen-
ne na terytorium naszych sąsiadów i fala uchodźców, za-
lewających nasz kraj sprawiły, że Nszz „solidarność” nie 
mógł pozostać obojętny na wspomniane wydarzenia. Na-
tychmiast podjęte zostały różnorakie działania, zarówno na 
szczeblu krajowym, jak również regionalnym czy w organi-
zacjach związkowych.

„solidarność” 
na pomoc ukrainie
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Polakom, a szczególnie lu-
dziom Solidarności, nie trzeba 
tłumaczyć, czym jest wolność. 
Przeżyliśmy nie tylko rosyj-
sko-niemiecko-austriackie zabo-
ry, ale również niemiecko-rosyj-
ską okupację i sowiecki komu-
nizm. Doskonale wiemy, jak nie-
obliczalna jest Rosja, rozumiał 
to również śp. Lech Kaczyński, 
który po agresji na Gruzję prze-
widział, jakie dążenia może mieć 
putinowska Rosja wobec sąsied-
nich krajów. Dzisiaj z całą bez-
względnością ten scenariusz jest 
realizowany.

Wzywamy społeczność mię-
dzynarodową do ostrej i zdecy-
dowanej reakcji, w tym ekono-
micznej, politycznej, informa-
cyjnej i fizycznej izolacji Rosji. 
Tylko w ten sposób można zmu-
sić Rosję do zaprzestania – po-
wodowanych imperialnymi uro-
jeniami – agresywnych, bandyc-
kich działań.”

Podczas spotkania Komi-
sji Krajowej 1 marca br. zapa-

dła decyzja o udostępnie-
niu uchodźcom ośrodków 
wypoczynkowych w Spa-
le i Jarnołtówku. Obecnie 
przebywa tam kilkaset osób 
– głównie matek z dziećmi 
i osób starszych, które ucie-
kły przed wojną w Ukrainie. 
„Solidarność” wspiera ich 
ofiarując bezpieczne schro-
nienie i podstawowe środki 
do życia.

Z kolei w Regionie Środ-
kowo-Wschodnim trwa zbiór-
ka funduszy na pomoc Ukra-
inie. Zebrane środki przezna-
czane są na zakup żywności 
oraz środków opatrunkowych 
dla walczących. 

Pieniądze można wpła-
cać na konto Regionu z do-
piskiem „Pomoc Ukrainie”. 
Nr konta: 06 1020 3150 0000 
3702 0003 2227.
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Związkowcy z naszego regio-
nu odpowiedzieli także na apel 
Wojewody Lubelskiego, proszą-
cego o wsparcie wolontariac-
kie w punktach recepcyjnych  
w Lublinie. Zgłosiło się ponad 
50 osób, gotowych służyć pomo-
cą i wsparciem.

Z inicjatywy Regionu Środko-
wo-Wschodniego NSZZ „Solidar-
ność” odbył się także 13 marca br.  
w Lublinie Dzień Solidarności  
z Cierpiącym Narodem Ukraiń-
skim.

Związkowcy, samorządow-
cy, politycy, członkowie ruchów  
i stowarzyszeń oraz wszyscy, któ-
rym nie jest obojętny los naszych 
wschodnich sąsiadów uczestni-
czyli we Mszy św. w intencji po-
koju na świecie i w Ukrainie. Prze-
wodniczący Eucharystii duszpa-
sterz lubelskiej „Solidarności”, ks. 
Zbigniew Kuzia, podkreślał, że 
siła modlitwy ma moc przemienić 
zło, którego jesteśmy świadkami.

Następnie zebrani wysłuchali 
na Placu Łokietka hymnów pol-
skiego i ukraińskiego. 

Pod hasłem: „Stop Rosji – 
Stop Wojnie” wyruszył marsz 
wsparcia dla Ukrainy. Na Placu 
Litewskim w Lublinie odbyła się 
demonstracja, wzywająca Rosję 
do zakończenia działań wojen-
nych.

Spotkanie było także oka-
zją do wyrażenia wdzięczno-
ści wszystkim, którzy pomaga-
ją uchodźcom wojennym – służ-
bom, wolontariuszom, kapłanom 
i każdemu człowiekowi, który 
wyciąga pomocną dłoń.

Jak podkreślał przewodniczą-
cy lubelskiej „Solidarności” Ma-
rian Król, zarówno NATO, jak  
i Unia Europejska dysponują na-
rzędziami, by wojnę zakończyć, 
nie ingerując zbrojnie na Ukra-
inie. W tej sprawie został także 
wystosowany apel uczestników 
Dnia Solidarności do szefów UE, 
prezydenta USA i premiera Wiel-
kiej Brytanii. Czytamy w nim 
między innymi: „tylko zdecydo-
wanie, jedność oraz solidarność 
państw i narodów Europy i świa-
ta z Ukrainą jako państwem i z jej 

obywatelami, w konfrontacji 
z reżimem dopuszczającym 
się działań zbrojnych i zbrod-
ni wojennych oraz bestial-
skich ataków przemocy wo-
bec ukraińskiej ludności cy-
wilnej, sprzecznych z podsta-
wowymi wartościami, uzna-
wanymi przez cywilizowane 
narody świata, może dopro-
wadzić do zakończenia wojny 
i przywrócenia pokoju”.

W pomoc Ukrainie zaan-
gażowani są także nasi związ-
kowcy na poziomie lokalnym 
– w swoich miastach i zakła-
dach pracy. Wszyscy zdaje-
my dziś egzamin z solidar-
ności z drugim człowiekiem,  
z tego czy potrafimy wznieść 
się ponad osobiste uprzedze-
nia, by pomóc potrzebujące-
mu. Patrząc na skalę zaan-
gażowania Polaków można 
chyba pokusić się o stwier-
dzenia, że jak na razie ten 
życiowy egzamin idzie nam 
całkiem dobrze.

Agnieszka Kosierb
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Od 24 lutego myśli większo-
ści z nas są w Ukrainie i przy 
męczonym narodzie ukraińskim. 
Pomimo tego, że póki co wojna 
jeszcze nas bezpośrednio nie do-
tyczy, to nasze życie nie jest już 
takie samo. Jej pośrednie kon-
sekwencje i niepewność jutra 
zmieniły nasze nastawienie do 

codzienności. Nawet nie zawsze 
sobie to uświadamiamy. 

Od tego dnia każdy poranek 
rozpoczyna się od sprawdzania 
informacji z pola walki i cichej 
nadziei, że może stał się „cud”  
i odsunięto lub usunięto ludobój-
cę, który podniósł rękę na niewin-
ny naród i terroryzuje cały świat 

wizją wojny nuklearnej. Strze-
lanie z czołgów lub wystrzeli-
wanie rakiet w kierunku osie-
dli mieszkalnych, szkół, szpita-
li czy świątyń, tuż za naszą gra-
nicą, jeszcze do niedawna wyda-
wało nam się nie do wyobraże-
nia. Tym bardziej zabijanie dzie-
ci, kobiet, strzelanie na ulicy do 
cywilów… Miliony ludzi odcię-
tych od wody, żywności, elek-
tryczności. I znowu dzieci, tym 
razem bawiące się w schronach 
lub piwnicach. Chociaż słowo 
zabawa jest tu nie na miejscu. 

Ci, którym udało się  
w porę opuścić miasta stoją teraz  

„zło to zło, (…) mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno, 
proporcje są umowne, a granice zatarte. (…)
ale jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, 
to wolę nie wybierać wcale”
   andrzej sapkowski, ostatnie życzenie

nie wolno nam 
milczeć wobec zła

fo
t. 
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w wielokilometrowych kolej-
kach na przejściach granicznych  
z państwami sąsiadującymi  
z podwójną nadzieją: na urato-
wanie życia swojego, a przede 
wszystkim swoich dzieci, ale 
też na powrót do swojej ojczy-
zny, a tym samym swoich męż-
czyzn. Miliony wystraszonych, 
zziębniętych, a często również 
rannych Ukraińców przyby-
wa do Polski. Na szczęście wi-
tają ich tutaj otwarte serca Po-
laków, zaangażowanych w po-
moc, którzy gotowi są przyjąć 
uchodźców pod swój dach i po-
dzielić się tym, co mają. To jed-
na strona konfliktu.

Czym zajmują się w tym 
czasie światowi przy-
wódcy, czyli osoby, 

które decydują o naszej przy-
szłości? W tym przypadku nie-
stety bardzo dosłownie. Ob-
serwując te kilka tygodni jest   
z tym bardzo różnie. Jedni za-
częli od odwiedzania poszcze-
gólnych państw z prośbą o po-
moc dla Ukrainy. Jeszcze ja-
kiś czas temu nawet do gło-
wy by mi nie przyszło, że to 
napiszę. Tak, jestem dumny  
z zaangażowania polskich władz,  
a nawet walki o zbudowanie 
koalicji antyputinowskiej. 

Z drugiej strony odczuwam 
złość i zażenowanie na posta-
wę innych, głównie zachodnich 
przywódców. Kanclerz Nie-
miec wysyłający Ukraińcom 
stare hełmy w dwunastym dniu 
wojny pozostanie dla mnie nie-
chlubnym symbolem. Na do-
miar złego pojawili się poli-
tycy, którzy wiedząc, że poli-
tycznie nie wybronią się przed 
swoimi obywatelami, blokowa-
li nakładanie na Rosję sankcji, 
albo robili wszystko, co mo-
gli, żeby były one jak najmniej 
dotkliwe. Powoli to się zmie-
nia, ale niestety bardzo powoli  

w porównaniu z litrami upły-
wającej krwi i tysiącami żyć, 
które tracimy. 

I tutaj kolejny symbol, a mia-
nowicie setki tirów z białoruski-
mi i rosyjskimi numerami re-
jestracyjnymi, które codzien-
nie wwożą towary do tych kra-
jów przez polskie przejścia gra-
niczne. Oczywiście, że są pań-
stwa, które jeszcze przed wybu-
chem tej wojny zaczęły wysyłać 
tzw. broń defensywną i robią to 
do dzisiaj. Nasuwa się pytanie, 
na które odpowiedź będzie moż-
liwa dopiero za jakiś czas. A mia-
nowicie, co te sankcje, dostawy 
uzbrojenia i pomoc humanitarna 
zmienią w przyszłości Ukrainy  
i jej obywateli? Oczywiście prze-
dłużą opór, ale do kiedy i jakim 
kosztem? 

Przepraszam za bezpośred-
niość, ale moim zdaniem cały 
tzw. cywilizowany świat patrzy 
na cierpienie narodu i tak na-
prawdę robi  niewiele, żeby to 
cierpienie ukrócić. Czy Ukraiń-
com uda się wybronić i tym sa-
mym zachować niepodległość 
bez przejścia w pewnym mo-
mencie do ofensywy? Bez odpo-
wiedniej broni, a przede wszyst-
kim „zamknięcia nieba” nad 
Ukrainą lub przynajmniej do-
starczenia im myśliwców, dla 
wyrównania szans w powietrzu, 
będzie to po prostu niemożli-
we. Oczywistym jest, że obroń-
cy mają ograniczony zasób cze-
goś najważniejszego, a miano-
wicie ich życia. Bez żołnierzy 
broń to tylko kupa metalu. Na-
jeźdźca jest coraz brutalniejszy 
i niestety coraz bardziej zdespe-
rowany. 

Gdyby nie ta cholerna broń 
atomowa i groźba jej użycia 
zapewne cierpienia milionów 
dzieci i kobiet oraz broniących 
ich mężczyzn byłyby już zakoń-
czone, a kraj dźwigałby się z ru-

iny. Niestety w historii świa-
ta zdarzył się rok 1945, a zdję-
cia z Hiroszimy i Nagasaki do 
dzisiaj budzą przerażenie. Pa-
radoksalnie broń, która zakoń-
czyła II wojnę światową pa-
raliżuje jakiekolwiek, wyda-
wałoby się oczywiste, decyzje  
w obawie przed rozpoczęciem 
III wojny światowej. Nasuwa 
się tylko pytanie czy brak zde-
cydowanych działań i parali-
żujący strach pozwoli uniknąć 
tego konfliktu, który zapewne 
byłby realnym zagrożeniem dla 
całej ludzkości… 

Rakiety spadające 20 ki-
lometrów od polskiej 
granicy zasiewają ziar-

no niepokoju. Bierna postawa 
zachodu nie daje żadnej gwaran-
cji. Nawet, gdy teraz „poświęci-
my” Ukrainę w imię pokoju, to 
kto będzie następny? Mołdawia, 
Gruzja, a może Polska? Jaki wte-
dy będzie pretekst do obserwo-
wania cierpienia kolejnego naro-
du? Brak reakcji na aneksję Kry-
mu i de facto wschodniej Ukra-
iny nie skłoniły nas do refleksji? 
To może Syria? Obawiam się, 
że Białoruś i Kazachstan w pu-
tinowskiej wersji light też nie. 
Czy deklaracje o obronie każde-

fo
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go cala ziemi państw NATO jak-
kolwiek nas, Polaków, uspokaja-
ją?

Trzeci element mojej 
amatorskiej, ale płyną-
cej z serca, analizy to 

postawa społeczeństwa rosyj-
skiego i nastawienie społeczno-
ści zachodniej wobec Rosjan. 
Mówiąc wprost ich izolacja  
i stygmatyzacja zarówno  
w świecie realnym, jak i wir-
tualnym. Oczywiście są obsza-
ry tego ogromnego kraju, gdzie 
oprócz siermiężnej putinowskiej 
propagandy nie docierają żad-
ne informacje, ale ich też trze-
ba skłonić do myślenia, że coś  
w ich kraju jest nie tak. Nato-
miast z drugiej strony są duże 
miasta. Ich mieszkańcy są  
w stanie dowiedzieć się, że  
z Rosji wycofują się kolejne fir-
my i potrafią stać w ogromnych 
kolejkach po ostatnią kanap-
kę, czy szafkę do samodzielne-
go skręcenia. Natomiast dowie-
dzieć się, że pod ich flagą do-
konuje się współczesnego holo-
kaustu na ich sąsiedzie już nie są 

w stanie? Szczęśliwie są wyjąt-
ki od tej reguły, ale tysiące osób 
protestujących przeciw wojnie 
w skali tego kraju to niewielki 
margines. Pomijając tych, któ-
rzy popierają postępowanie wo-
bec Ukrainy, a jest ich nieste-
ty niemało, ogromna większość 
ma setki wymówek, żeby sie-
dzieć cicho.

Te zachowania, z jednej 
strony zachodnich mocarstw,  
a z drugiej narodu rosyjskiego, 
skłaniają mnie do refleksji na te-
mat naszych codziennych rela-
cji pracowniczych i postaw wo-
bec zła, które dzieje się w na-
szych miejscach pracy. Przecho-
dząc od światowej skali makro 
do naszej codzienności w ska-
li mikro nasuwa się kilka pytań. 
Ile razy tolerowaliśmy małe zło  
w nadziei, że pozwoli to unik-
nąć większego? 

Niestety, widziałem wie-
le przypadków, gdy pracowni-
cy w obawie przed reakcją pra-
codawcy nie podejmowali pró-
by zorganizowania się w ra-
mach związku zawodowego. 

Pomimo tego, że niekiedy wa-
runki ich pracy trudno było na-
zwać normalnymi, a niekiedy 
nawet przyzwoitymi. Oczywi-
ście skala jest nieporównywalna 
i nie zamierzam tego broń Boże 
robić. Chodzi mi tylko o pew-
ne mechanizmy. Bo tolerowanie 
dyskryminacji czy mobbingu 
wobec naszych współpracowni-
ków chluby nikomu nie przyno-
si. Po co mam się „wychylać”? 
Mnie to nie dotyczy. Tu i teraz 
być może nie, ale co będzie ju-
tro? Czy jeżeli mnie dotkną tego 
rodzaju patologiczne zachowa-
nia pracodawcy, to czy ktokol-
wiek będzie chciał stanąć w mo-
jej obronie? Czy możliwość wy-
żalenia się przy piwie lub poży-
czenie kilkuset złotych na pod-
stawowe potrzeby zmieni cokol-
wiek w rzeczywistości skrzyw-
dzonego pracownika? 

Bardzo często jesteśmy 
osobami, których nie 
dotyczy „autocenzura”, 

bo wiemy gdzie szukać i przede 
wszystkim chcemy sięgać do in-
formacji na temat prawa pracy, 
uprawnień związków zawodo-
wych  i możliwości przeciwdzia-
łania łamaniu prawa. Pytanie tyl-
ko czy chcemy się dzielić tą wie-
dzą? Czy próbujemy organizo-
wać pracowników wokół wspól-
nych przecież problemów. Czę-
sto trafiając na mur obojętności 
współpracowników sami daje-
my sobie spokój w przekonaniu, 
że jakoś to będzie. A może war-
to jeszcze raz podjąć próbę skru-
szenia tego muru?

Powstanie organizacji zakła-
dowej daje możliwość przeciw-
stawienia się łamaniu praw pra-
cowniczych, a niekiedy nawet 
podstawowych praw człowieka. 
Niestety spotkałem zakład pra-
cy, w którym pracownicy mają 
dylemat czy napić się wody, czy 
lepiej wyrobić większy akord. fo

t. 
pi

xa
ba

y



rozwój związku Czas Solidarności, marzec-kwiecień 2022

10

Oczywiście nie wynika to z chy-
trości, ale z potrzeby utrzymania 
siebie i swojej rodziny. 

Członkostwo w związ-
ku zawodowym daje 
poczucie „kolektywnej 

obrony”, ale nie poprzez bier-
ność, tylko działanie. Manifesta-
cje w obronie zwolnionych pra-
cowników to nic nowego. Pyta-
nie tylko dlaczego jest ich coraz 
mniej? Czyżby już nie zwalnia-
ło się pracowników niezgodnie  
z prawem? Chyba nie, a pro-
blem jest w naszej bezczynności.  
W ułudzie, że nie angażując się 
w otwarty konflikt, gwarantuję 
sobie poczucie bezpieczeństwa. 

Niestety jest wiele przypad-
ków, gdy takie poczucie zawo-
dziło, a pracownicy popierają-
cy bezprawne działania praco-
dawcy tak, czy inaczej lądowa-
li na bezrobociu. Niestety z wła-
snej winy i bez jakiegokolwiek 
wsparcia.

Ktoś może próbował namówić 
koleżankę lub kolegę, żeby zezna-
wał jako świadek w procesie sądo-
wym przeciwko wspólnemu pra-
codawcy? To wie, jak trudno jest 
skłonić kogokolwiek, żeby zło na-
zwał złem. Przede wszystkim jed-
nak, żeby odważył się opowie-
dzieć po stronie krzywdzonego  
w obawie o ewentualne konse-
kwencje. Oczywiście trudno się 
komuś dziwić, że stawiając na 
szali utrzymanie swojej rodziny 
idzie na pewne kompromisy. Tyl-
ko co zrobi, gdy sam stanie przed 
widmem utraty pracy z kredytem 
na karku i dziećmi na utrzymaniu? 
Kto mu wtedy pomoże? A zło, któ-
re nie czuje oporu ma to do siebie, 
że łatwo się rozprzestrzenia. Dla-
tego chyba jednak łatwiej jest je 
dusić w zarodku.

W tych ciężkich, również  
z ekonomicznego punktu wi-
dzenia, czasach wiele organiza-
cji podejmuje próby wynegocjo-

wania wyższych wynagrodzeń. 
Działacze są zdeterminowani, 
tworzą plan działania, a ustawę 
o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych znają niemal na pamięć.  
A jednak nie decydują się na wal-
kę. Dlaczego? Boją się wyników 
referendum strajkowego (będą-
cego najistotniejszym elemen-
tem całej procedury, w przypad-
ku braku woli do polubowne-
go rozstrzygnięcia sporu), że już  
o udziale w strajku nie wspo-
mnę. I słusznie, bo reprezentując 
20 procent załogi szanse na suk-
ces są ograniczone. 

Najbardziej frustrujące jest 
jednak to, że pozostałe 80 pro-
cent wcale nie jest zadowolone 
ze swojego wynagrodzenia. Boją 
się eskalacji konfliktu i w kon-
sekwencji żyją w obawie przed 
wyzwaniami jutra, galopującej 
inflacji, rosnących cen paliw czy 
kolejnej podwyżki stóp procen-
towych. 

W tej sytuacji szczęśliwi 
ci, którym dane jest 
pracować w zakładzie 

pracy, w którym działa organiza-
cja związkowa. Oczywiście taka, 
w której tzw. szczególna ochro-
na stosunku pracy nie jest je-
dynym motywem przynależno-
ści dla kierujących nią osób. Ale  
i w takich przypadkach odwaga 
jest tym, co pozwala nam z opty-
mizmem patrzeć w przyszłość. 
Na szczęście wtedy jedynym ko-
niecznym orężem jest kartka wy-
borcza i postawienie na ludzi, 
którzy chcą zawalczyć o przy-
szłość swoją i pracowników, któ-
rzy im zaufali.

Przepraszam wszystkich, któ-
rym ten tekst wyda się „obrazo-
burczy”, ale w obecnej sytuacji 
geopolitycznej nasuwa mi się 
taka refleksja. Zakończę słowami 
Mahatma Gandhi: „Jeśli chcesz 
zmienić świat, zacznij od siebie”.

Ireneusz Pszczoła

oKNo życia    

Świadoma i dobro-
wolna decyzja pozba-
wienia życia niewinnej 
istoty ludzkiej jest za-
wsze złem z moralne-

go punktu widzenia i ni-
gdy nie może być do-

zwolona.

św. Jan Paweł II
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„Jesteśmy w trakcie global-
nego kryzysu energetyczne-
go napędzanego przez zieloną 

agendę. Czy nadszedł czas, aby 
oprzeć naszą przyszłość energe-
tyczną na rzeczywistości, a nie 

na fantazji?” – takim podtytu-
łem analitycy Saxo Bank opa-
trzyli materiał wideo towarzy-
szący publikacji prognozy go-
spodarczej na pierwszy kwartał 
2022 roku.

W samym materiale Christo-
pher Dembik, dyrektor ds. analiz 
makroekonomicznych w Saxo 
Bank, krok po kroku uzasadnia, 
dlaczego „zielona transforma-
cja” Unii Europejskiej jest, jak to 

skutki polityki ue: 
uzależnienie od rosji 
i kryzys energetyczny zimą
zielona transformacja Unii Europejskiej nie ma żadne-
go sensu – wskazują analitycy banku inwestycyjnego saxo 
Bank. Europa zmierza do coraz większego uzależnienia od 
rosyjskiego gazu, a obecny kryzys energetyczny, drożyzna 
i przerwy w dostawach prądu będą powtarzać się każdej 
zimy.

fot. pixabay
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określa: „niemądra” i „całkowi-
cie pozbawiona sensu”.

W jego ocenie polityka 
energetyczno-klimatyczna UE 
nie spełniła żadnego ze swo-
ich trzech głównych założeń. 
Nie ograniczyła zużycia ener-
gii, nie doprowadziła do spad-
ku jej ceny i nie spowodowała 
zmniejszenia emisji gazów cie-
plarnianych. Przeciwnie, emisje 
są coraz większe, a ceny ener-
gii rosną w niespotykanym do-
tąd tempie.

To właśnie wysokie ceny 
energii, wynikające z błędnej po-
lityki UE, są w ocenie analityka 
Saxo Bank głównym powodem 
inflacji szalejącej w całej Euro-
pie – Należy się spodziewać, że 
składnik energetyczny inflacji 
zmniejszy się od marca-kwietnia, 
przy lepszych warunkach pogo-
dowych. Ale jej poziom pozo-
stanie w tym roku nadal wysoki 
w strefie euro, a ryzyko nowego 
kryzysu energetycznego następ-
nej zimy jest bardzo duże – pod-
kreśla Christopher Dembik.

Jako największy błąd unijnej 
polityki energetycznej ekspert 
wskazuje oparcie jej na niesta-
bilnych odnawialnych źródłach 
energii, które nie są w stanie 
zapewnić stałych dostaw ener-
gii dla europejskiej gospodar-
ki. W efekcie UE jest obecnie 
znacznie bardziej uzależniona 
od paliw kopalnych, a ściślej 
rzecz ujmując od gazu ziemne-
go, niż jeszcze kilka lat temu. 
Choć celem unijnej polityki 
miało być właśnie wyelimino-
wanie tych paliw. – Gaz ziem-
ny jest zdecydowanym zwycięz-
cą zielonej transformacji UE. 
To nie ma żadnego sensu – za-
znacza Dembik.

Rosnąca zależność od gazu 
ziemnego ma wpływ nie tylko na 
ceny energii, ale również na sytu-
ację geopolityczną Unii Europej-
skiej. Innymi słowy, wraz z rosną-
cym udziałem gazu w produkcji 
energii w Europie, rośnie uzależ-
nienie Wspólnoty od Rosji. – UE 
jest już strukturalnie zależna od 
Rosji w zakresie dostaw ener-
gii. Obecnie importuje prawie 40 
proc. gazu ziemnego z tego kra-
ju. Sytuacja jeszcze się pogorszy, 
gdy Norwegia, drugi co do wiel-
kości dostawca w UE, osiągnie 
szczyt wydobycia gazu pod ko-
niec dekady. Należy się spodzie-
wać, że Europa pozostanie poli-
tycznym karłem na arenie świato-
wej z niewielkimi wpływami poza 
jej granicami – wskazuje dyrek-
tor ds. analiz makroekonomicz-
nych w Saxo Bank.

Choć analiza Saxo Bank doty-
czy Unii Europejskiej jako cało-
ści, ze szczególnym uwzględnie-
niem strefy euro, płynie z niej bar-
dzo ważna lekcja dla naszego kra-
ju. Saxo Bank jest prawdopodob-
nie pierwszą dużą instytucją finan-
sową, która miała odwagę otwar-
cie powiedzieć, że pakowanie se-
tek miliardów euro w wiatraki  
i fotowoltaikę jest nonsensem. Do-
tychczas każdego, kto ośmielił się 
krytykować unijną „zieloną re-
wolucję”, z miejsca okrzykiwano 
oszołomem i wykluczano go z de-
baty publicznej. W przypadku po-
tężnego banku inwestycyjnego ta 
sztuka raczej się nie uda.

Polska pod względem roz-
woju OZE jest daleko w tyle za 
państwami zachodniej Europy. 
W świetle analizy Saxo Bank 
to „opóźnienie” naszego kra-

ju jest jednak raczej atutem niż 
przeszkodą. Wystarczy sięgnąć 
po pierwszy z brzegu przykład. 
Wiosną ubiegłego roku rząd 
ogłosił wielki program budo-
wy farm wiatrowych na Bałtyku. 
Jego koszt szacowano wówczas 
na 130 mld zł i już wówczas były 
to bardzo optymistyczne szacun-
ki. Skoro dziś już jasne jest, że 
OZE zamiast taniej energii, ge-
nerują drożyznę i ryzyko powta-
rzających się każdej zimy kryzy-
sów energetycznych, może warto 
owe 130 mld zł przeznaczyć na 
coś bardziej rozsądnego? Np. na 
nowoczesne technologie węglo-
we, które pozwolą nam w sposób 
przyjazny dla środowiska produ-
kować energię z naszego własne-
go surowca, którego mamy pod 
dostatkiem.

Może warto przemyśleć rów-
nież, czy naprawdę powinniśmy, 
wzorem Zachodu, przestawiać się 
z węgla na gaz. Ten proces, któ-
ry w krajach tzw. starej Unii już 
się niemal zakończył, u nas do-
piero nabiera rozpędu, niemniej 
już przynosi wymierne szko-
dy. Najlepszym tego przykładem 
jest elektrownia Ostrołęka, gdzie 
utopiono miliardy w budowę no-
wych bloków węglowych, tylko 
po to, aby je wyburzyć i postawić 
bloki zasilane gazem ziemnym.

Obecnie roczne zużycie gazu 
w naszym kraju to ok. 20 mld m3. 
Jeśli nie wycofamy się z planów 
rozwoju energetyki gazowej, już 
w 2030 roku będziemy potrzebo-
wali 30 mld m3. Takiej ilości błę-
kitnego paliwa nie sprowadzimy 
ani Baltic Pipe, ani gazoportem 
w Świnoujściu. Będziemy zda-
ni na Rosję i na rosyjski szantaż, 
którego obecnie doświadcza cała 
Europa.

Łukasz Karczmarzyk 
www.solidarnosckatowice.pl

Ceny rosną, emisje też

OZE nie mają sensu

Europa będzie politycznym 
karłem

Uczyć się na cudzych 
błędach

Bez Gazpromu nie da rady
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W końcowym fragmencie 
ostatniego, 17. odcinka cyklu, 
rozpocząłem relacjonowanie 
wyjaśnień oskarżonego Grze-
gorza Piotrowskiego, złożonych  
w toku rozprawy przed Są-
dem Wojewódzkim w Toruniu, 
8.01.1985 r., w wątku dotyczą-
cym tego, jak to towarzysz ka-
pitan widział postępowanie z Je-
rzym Popiełuszko w bunkrze,  
w Kazuniu Polskim, po upro-
wadzeniu księdza, 19.10.1984 r. 
Brano pod uwagę, jak wyjaśnił, 
trzy lub cztery koncepcje. Dwie 
z nich omówiłem poprzednio. Na 

kolejną przyszła stosowna pora  
i właśnie się do niej zabieram.

Koncepcja owa ma głębsze 
podłoże, którym jawi się pier-
wotnie nadany przez strategów 
z MSW prowokacyjny charakter 
operacji uprowadzenia księdza,  
w celu wywołania niezadowole-
nia społecznego i przysporzenia 
pretekstu siłom bezpieczeństwa 
do reakcji w skali całego kraju,  
w rodzaju „stanu wojennego bis”. 
W tym kierunku wykonywano 
czynności procesowe w pierwszej 
fazie śledztwa w 1984 roku, fał-
szując dowody po to, by te rzeczy-

wiste usuwać z akt sprawy, nisz-
czyć,  pomijać lub przemilczać, je-
śli w pośpiechu zapomniano o ich 
wyrugowaniu [przyjdzie czas na 
dogłębne przedstawienie tego bul-
wersującego zagadnienia].

Przy tej koncepcji postępowa-
nia z księdzem, trzej jego porywa-
cze – jak powiedział Piotrowski 
przed sądem – mieli udawać ludzi  
z podziemia. Zdradzeni rzeko-
mą defraudacją pieniędzy Re-
gionu „Mazowsze”, mieli dzia-
łać w odwecie jako działacze 
„Solidarności”. Piotrowski miał 
pytać, jak to wprost sformuło-
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wał: No to co, czcigodny Księ-
że, porozmawiamy o tych pie-
niądzach. Bujał w obłokach, jak  
w przypadku wcześniejszej „pro-
wokacji na Chłodnej”. Wte-
dy to „przedobrzył” z podrzuce-
niem do prywatnego mieszka-
nia księdza m.in. materiałów wy-
buchowych, granatów i amunicji.  
W to nikt by nie uwierzył, co po-
jął nawet Kiszczak, zwalniając  
z aresztu zatrzymanego kapelana 
„Solidarności” 13.12.1983 r.

K ontynuując wyjaśnie-
nia, 8.01.1985 r., oskar-
żony Piotrowski podał, 

że omawiany trzeci wariant postę-
powania z księdzem zakładał, że 
przetrzymają go w bunkrze w Ka-
zuniu Polskim przez jedną noc. 

Gdyby obrót sprawy przy-
brał ich oczekiwania, innymi sło-
wy, gdyby – w domyśle – ksiądz 
przytłoczony naporem ich zniewa-
lającej argumentacji, zgodził się 
na współpracę, ostatecznie zde-
cydowali, że przekażą informację 
o miejscu pobytu księdza do Ku-
rii Warszawskiej, która wówczas 
już sama podejmie działania, aby 
Popiełuszkę uwolnić. Do tego mo-
mentu związany ksiądz  miał być 
więziony w upatrzonej wcześniej 
niszy bunkru. Piotrowskiemu wy-
dawało się, że nie udusiłby się. 
Według jego oceny, nawet w paź-
dzierniku, okryty kapą w osłonię-

tym miejscu, mógłby bezwzględ-
nie przeżyć. Piotrowski pomija tu, 
że warunkiem pozostania księdza 
przy życiu była przede wszystkim 
jego zgoda na współpracę z SB. Jej 
brak oznaczał, że ksiądz zostanie 
zamordowany i wrzucony do Wi-
sły, z czym godził się każdy z po-
rywaczy. Lustrowali oni zawcza-
su z tego właśnie punktu widzenia 
most w Modlinie, najbliżej poło-
żony z perspektywy Kazunia Pol-
skiego.

Podkreślić należy, że w toku 
procesu toruńskiego, zagadnienie 
próby zwerbowania księdza Je-
rzego do współpracy agenturalnej  
z SB stanowi temat tabu, pomimo, 
że kwestia ta ma kluczowe znacze-
nie dla zrozumienia działań pod-
jętych we wrześniu 1984 r. przez 
służby komunistyczne, zmierza-
jących do ostatecznego rozwiąza-
nia „problemu Popiełuszki”. Aż 
prosiło się, by zapytać wyjaśnia-
jącego przed sądem 8.01.1985 
roku, Piotrowskiego: „Skoro za-
mierzał oskarżony wraz z Pękalą  
i Chmielewskim przetrzymać księ-
dza w niszy bunkru przez jedną 
noc, a potem doprowadzić do jego 
uwolnienia, to dlaczego oskarże-
ni czynili jednocześnie przygoto-
wania do wrzucenia zwłok księ-
dza do Wisły? Proszę wyjaśnić, 
jaka przyczyna miała lec u pod-
staw uwolnienia księdza, a co  

z drugiej strony sprawić, że zosta-
nie on zamordowany?” Pytania 
tego nie zadano Piotrowskiemu  
w toku procesu toruńskiego.

W obec wciąż – pomimo 
upływu lat – skąpych 
informacji na temat 

losu księdza Popiełuszki w okre-
sie od czasu jego uprowadzenia 
19.10.1984 r. do 25.10.1984 r., 
kiedy to jego zwłoki wrzucono 
do Wisły na tamie we Włocław-
ku, uznałem za potrzebne przy-
pomnienie przy okazji tej pu-
blikacji koncepcji postępowania  
z księdzem Jerzym w bunkrze 
po jego uprowadzeniu, które za-
podał onegdaj światu oskarżony 
Piotrowski. 

Zbyt dużo w tym było tzw. za-
chodu, przygotowań w terenie, 
pracy „koncepcyjnej”  i „anali-
tycznej” (nie wszystkie planowa-
ne zabiegi oskarżonych mogłem 
tutaj przedstawić) – zmierzają-
cych do uwięzienia księdza, a na-
stępnie do zmuszenia go do pod-
jęcia współpracy z SB – by zna-
leźć jakiekolwiek uzasadnienie 
dla bezmyślnych i irracjonalnych 
z tego właśnie punktu widzenia za-
chowań oskarżonych, którym Sąd 
Wojewódzki w Toruniu dał wia-
rę. Zakwalifikował je w sposób 
dowolny jako rzekomy stan fak-
tyczny uprowadzenia i zabójstwa 
ks. Popiełuszki, co miało nastąpić  
w przeciągu dwóch ostatnich go-
dzin 19.10.1984 r.

Tak oto drogą trochę okręż-
ną, niemniej konieczną do prze-
bycia, dobiłem znowu do tej tra-
gicznej daty, do dnia, w którym 
jeden człowiek obchodził hucz-
nie swoje 59. urodziny [o Kiszcza-
ku tu mowa], a drugi, pozostający 
w bieżącym, największym służbo-
wym zainteresowaniu tego pierw-
szego, mając ukończonych 37 
lat, 1 miesiąc i 5 dni, poddawany 
upodlającemu traktowaniu i tor-
turom, zmierzał do kresu swego Bunkier w Kazuniu, fot. e-Wyszogrod.pl
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ziemskiego pielgrzymowania. Ks. 
Jerzy Osiński nie zapamiętał, czy  
w piątek, 19.10.1984 r., gorączku-
jący ksiądz Popiełuszko, opusz-
czający w jego towarzystwie ple-
banię kościoła na Wyżynach  
w Bydgoszczy ok. godz. 22.20, 
przy temperaturze powietrza at-
mosferycznego ok. 8 st. C., miał 
na sobie płaszcz, czy był tylko  
w marynarce, a może nawet bez 
niej, jedynie w koszuli. W „Volks-
wagenie-Golfie”, do którego wsia-
dał, by udać się w swą ostatnią, 
przerwaną niebawem podróż, tem-
peratura była niewiele wyższa. 

Ch rostowski ,  ubrany 
w niepociętą jeszcze ma-
rynarkę, przecierał szma-

tą zaparowane od wewnątrz szy-
by. Szczegóły dotyczące ubioru 
księdza w tym właśnie momen-
cie okażą się potem bardzo ważne 
przy odtwarzaniu dalszego biegu 
wypadków, w oparciu o dostęp-
ny w aktach procesu toruńskie-
go, niekompletny – do tego gro-
madzony wybiórczo i w sposób 
wybitnie tendencyjny [to najbar-
dziej delikatne z możliwych okre-
śleń] – materiał dowodowy.  

Coś tchnęło Marka Wilka, 
bydgoskiego kierowcę, który tego 

dnia „pilotował” swoim „Fiatem 
128 3p”, samochód z księdzem Je-
rzym na trasie z Łomianek – nie 
z Warszawy, jak to się „przyjęło” 
–  do Bydgoszczy. Wyszedł z pro-
pozycją, że dzieła „pilotowania” 
golfa dopełni również w drodze 
powrotnej z Bydgoszczy do War-
szawy. Była noc, czasy niepewne 
i trudne, czego ksiądz doświadczał 
z dużą intensywnością w ostat-
nim zwłaszcza okresie. Ze wszech 
miar zasadna inicjatywa Mar-
ka Wilka została odrzucona przez 
Chrostowskiego, sam ksiądz też 
za nią podziękował – miał skru-
puły, człowiek ten i tak poświęcił 
mu cały dzień. Pan Marek nalegał, 
że choćby do Torunia ich „popilo-
tuje”. Ta propozycja również nie 
przeszła. Chrostowski ostatecznie 
przystał na to, że bydgoszczanin 
wyprowadzi ich na trasę wyloto-
wą do Warszawy. Świadek Marek 
Wilk złożył na tę okoliczność na-
stępujące zeznania:              

„Ja jechałem jako pierwszy,  
a za mną jechał golf z księdzem 
Popiełuszką i kierowcą. Jechali-
śmy ulicami Lubelską, Łomżyń-
ską w kierunku Szpitala nr 2, prze-
jechaliśmy następnie tory tramwa-
jowe i skręciliśmy w lewo w kie-

runku al. Wojska Polskiego – pro-
stuję: Ludowego Wojska Polskie-
go – potem łukiem w lewo, a na-
stępnie w prawo w ul. Włady-
sława Bełzy, z Bełzy na ul. No-
wotoruńską w lewo w kierunku  
ul. ks. Stefana Wyszyńskiego  
i z Wyszyńskiego na Fordońską  
w prawo. Fordońską dojechaliśmy 
do ul. Bałtyckiej, zjechałem w pra-
wą stronę, odkręciłem szybę lewą 
boczną, zatrzymałem się i lewą 
ręką pokazałem kierunek wyjaz-
du z Bydgoszczy kierowcy golfa  
i księdzu Popiełuszce. 

K s i ądz  Popiełuszko, 
przejeżdżając obok 
mego samochodu, kiw-

nął mi również ręką. Odprowa-
dzając golfa na ulicy Lubelskiej,  
w lusterku zewnętrznym i we-
wnętrznym zauważyłem jadą-
cy za mną samochód Fiat 125p 
(…) o numerach rejestracyjnych 
zaczynających się od liter KZC  
[z Piotrowskim, Pękalą i Chmie-
lewskim]. Ten samochód jechał 
cały czas za nami w odległości 
100-150 m. (…) Ten fiat po moim 
zatrzymaniu się na ul. Fordońskiej 
(…) pojechał dalej za samocho-
dem (…), którym jechał ksiądz 
Popiełuszko wraz z kierowcą. 

Krzyż-pomnik ks. Popiełuszki przy tamie we Włocławku, fot. wikipedia
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Chrześcijaninowi nie 
może wystarczyć tyl-

ko samo potępienie 
zła (...), ale sam musi 

być prawdziwym 
świadkiem, rzeczni-

kiem i obrońcą spra-
wiedliwości, dobra, 

prawdy, wolności  
i miłości.

błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko

PatroN
Czas Solidarności, marzec-kwiecień 2022bł. ks. jerzy popiełuszko

Gdy golf oddalił się od mego 
samochodu, ja skręciłem w ul. 
Bałtycką i tam zauważyłem, że za 
mną jedzie Fiat 125p, którego już 
wcześniej zauważyłem na ul. No-
wotoruńskiej. Jechał on od ul. No-
wotoruńskiej za samochodem Fiat 
125p z rejestracją KZC (…) [tym, 
z trzema porywaczami, podkre-
ślenie – A.W.]. Nie widziałem nu-
merów rejestracyjnych tego Fiata 
125p, gdyż jechał on w znacznej 
odległości ok. 50-100 m, a przed-
nia tablica rejestracyjna jest nie-
oświetlona. Fiat ten jechał za mną 
aż do ul. (…) Skłodowskiej w kie-
runku ul. ks. Kardynała Wyszyń-
skiego i na ul. Kardynała Wyszyń-
skiego już go nie widziałem”.

Sprawcy uprowadzenia księ-
dza Popiełuszki, przesłuchiwani 
w charakterze świadków w 1990 
roku w prowadzonym przeze mnie 
śledztwie, zeznali, że tamtej nocy  
z 19/20.10.1984 r. na trasie do War-
szawy mieli za sobą tzw. „ogon”. 
Innymi słowy, odpowiednie służ-
by prowadziły za nimi obserwację. 
Szczególnie Pękalę, jako kierow-
cę, męczyły widniejące w lusterku 
wstecznym światła mijania podą-
żającego za nimi pojazdu. Dopie-
ro jesienią 1991 r. przeprowadzono 
czynności procesowe, zmierzające 
do ustalenia funkcjonariuszy, któ-
rzy obserwację tę prowadzili. 

P rzerwano je tuż przed 
sfinalizowaniem, odsu-
wając mnie od śledztwa 

3.12.1991 r. Do powtórki tej sy-
tuacji doszło niespełna 13 lat póź-
niej, kiedy to w IPN po raz drugi 
w newralgicznym momencie ode-
brano mi sprawę 13.10.2004 r.  Ze-
znania świadka Marka Wilka po-
twierdzające fakt, iż za „Fiatem 
125p” sprawców uprowadzenia 
jechał od Bydgoszczy drugi samo-
chód tej samej marki, zostały w la-
tach osiemdziesiątych całkowicie 
pominięte. Nie poddano proceso-
wej weryfikacji zawartych w nich 

faktów i okoliczności. Świadek 
Wilk nie został wezwany przez to-
ruński sąd do złożenia zeznań bez-
pośrednio na rozprawie. 

Tymczasem osoby jadące 
drugim „Fiatem 125p” 
za samochodem kiero-

wanym przez Pękalę były albo 
bezpośrednimi świadkami czy-
nów, których tamtej nocy dopu-
ścili się funkcjonariusze depar-
tamentu IV MSW, albo zalicza-
li się do grona współsprawców. 
Poza wszelką dyskusją nie udzie-
lili pomocy ofierze przestępstwa, 
co także kwalifikować należa-
ło jako przestępstwo. Zakres ich 
odpowiedzialności podlegał zba-
daniu w postępowaniu karnym. 
Ten nigdy niespełniony postulat 
zrodziłby jednak sprzeczności  
z oficjalną wersją zdarzenia, 
przyjętą przez toruński sąd. A ten 
ad hoc odrzucał odbiegające od 
tej wersji, odpowiadające praw-
dzie, ustalenia.

Andrzej Witkowski

Zamieszczone w tekście wyja-
śnienia Grzegorza Piotrowskie-
go, złożone  przed Sądem Woje-
wódzkim w Toruniu, 8.01.1985 r., 
przytoczyłem za „Pismem Okól-
nym” Biura Prasowego Episko-
patu Polski, Warszawa, 14-20 
stycznia 1985 r. - Relacja spra-
wozdawcy tegoż Biura Praso-
wego – Jacka Ambroziaka, Nr 
3/85/855, str. 34.

Cytowany fragment zeznań 
świadka Marka Wilka w sprawie 
sygn. II K 53/84 Sądu Wojewódz-
kiego w Toruniu, zaczerpnąłem 
z publikacji Instytutu Pamię-
ci Narodowej – Komisji Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu - „Aparat represji wo-
bec księdza Jerzego Popiełuszki 
1984 – tom II – Śledztwo w spra-
wie uprowadzenia i zabójstwa ks. 
Jerzego Popiełuszki”  – Warsza-
wa 2014; poz. nr 10, str. 67.
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Aby w sposób merytoryczny 
i rzeczowy odnieść się do reakcji 
struktur UE i NATO na niczym 
niesprowokowaną i nieuzasad-
nioną agresję wojskową Rosji 
na Ukrainę, należy uwzględnić 
czynniki geopolityczne, ekono-
miczne i społeczne.

Od 2014 r. relacje UE z Ro-
sją stale pogarszały się ze wzglę-
du na działania władz rosyjskich 

wobec Unii i jej sąsiadów. Czyn-
nikami wpływającymi na tę sytu-
ację były: aneksja Krymu, a tak-
że wywołanie wojny w ukraiń-
skim Donbasie przez Rosję. 

Reakcją UE na te haniebne 
działania było podjęcie w roku 
2014 decyzji dotyczących sank-
cji, polegających na nałożeniu 
embarga na sprzedaż broni Fe-
deracji Rosyjskiej. Mimo to, 

wiele państw dalej handlowa-
ło z Władimirem Putinem. Me-
dia poinformowały, iż wartość 
francuskiego sprzętu sprzedane-
go Rosji szacowana jest na 152 
mln euro. Są to m.in. kamery 
termowizyjne do czołgów oraz 
systemy nawigacyjne i detek-
tory podczerwieni montowane  
w myśliwcach i śmigłowcach 
bojowych. 

Czas Solidarności, marzec-kwiecień 2022okiem publicysty

ue wobec agresji
rosji na ukrainę

fot.wikipedia
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Na drugim miejscu listy, 
która w czasie agresji Rosji na 
Ukrainę, należy do wyjątko-
wo niechlubnych, znalazły się 
Niemcy. Dzięki lukom praw-
nym sprzęt wojskowy „pły-
nął” do Moskwy także z Ber-
lina. Według informacji zebra-
nych przez Investigate Euro-
pe Niemcy wyeksportowały do 
Rosji sprzęt wojskowy o warto-
ści 121,8 mln euro. Stanowi to 
35 proc. całego eksportu broni  
z UE do Rosji. Wśród sprzedane-
go Rosjanom sprzętu wojskowe-
go z Niemiec znalazły się m.in. 
karabiny. Można zatem jedno-
znacznie stwierdzić, iż nałożo-
ne przez UE embargo na handel 
bronią z Federacją Rosyjską nie 
było respektowane przez ważne  
i istotne kraje wspólnoty.

Należy zauważyć, w tym 
aspekcie, dotychczaso-
wą polityczną naiwność 

Unii Europejskiej. Projekty ta-
kie, jak Nord Stream były trak-
towane przez elity europejskie 
jako przedsięwzięcia wyłącznie 
biznesowe mimo tego, iż zagra-
żały bezpieczeństwu energetycz-
nemu krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej, zaś sam Władi-
mir Putin, mimo politycznej od-
powiedzialności za takie działa-
nia, jak konflikt w Gruzji i Cze-
czenii oraz prześladowanie poli-
tycznej opozycji, traktowany był 
przez salony UE jak demokra-
tyczny przywódca.

Sankcje wprowadzane przez 
UE w stosunku do Rosji po anek-
sji Krymu były wysoce niewy-
starczające. Miały one wówczas 
charakter symboliczny i rozzu-
chwaliły putinowską Rosję, uka-
zując słabość i brak zdecydowa-
nej polityki UE. Był to wielki 
polityczny błąd, ponieważ Ukra-
ina to sąsiad UE i nie leży gdzieś 
na końcu świata, dlatego bez-
pieczeństwo Ukrainy to bezpie-

czeństwo całej Europy Środko-
wo-Wschodniej.

Jeszcze przed eskalacją kon-
fliktu na Ukrainie w roku 2022 
reakcja UE na koncentrację ro-
syjskich wojsk wzdłuż granicy  
z Ukrainą była ograniczona, 
mimo że działania Rosji stanowi-
ły już wówczas wyzwanie i za-
grożenie dla bezpieczeństwa eu-
ropejskiego.

21 lutego 2022 r., po tygo-
dniach budowania napięć, pre-
zydent Władimir Putin postano-
wił uznać niekontrolowane przez 
ukraiński rząd obszary w obwo-
dach donieckim i ługańskim na 
Ukrainie za niezależne podmio-
ty i wysłać tam rosyjskie woj-
ska. Decyzja ta została kilka dni 
wcześniej zaakceptowana przez 
rosyjską Dumę Państwową.

24 lutego 2022 r. Rosja roz-
poczęła inwazję na Ukrainę. Bez 
trudu można zauważyć, iż ce-
lem ataku jest nie tylko Ukraina 
– są nim także prawo między-
narodowe, demokracja i ludzka 
godność. A działania Władimi-
ra Putina to geopolityczny ter-
roryzm. Rosja ponosi pełną od-
powiedzialność za ten akt agresji 
oraz za wszelkie wynikłe z niego 
zniszczenia i ofiary śmiertelne, a 
co za tym idzie, winna zostać po-
ciągnięta do odpowiedzialności 
za swoje działania.

24 lutego 2022 r. przywódcy 
UE zebrali się na nadzwyczaj-
nym posiedzeniu Rady Europej-
skiej w Brukseli, by przygoto-
wać działania w reakcji na rosyj-
ską inwazję. 

Zażądali, by Rosja nie-
zwłocznie zaprzesta-
ła działań wojskowych, 

bezwarunkowo wycofała wszyst-
kie siły i cały sprzęt wojskowy  
z Ukrainy, w pełni respektowała 
integralność terytorialną, suwe-
renność i niezależność naszego 
wschodniego sąsiada, przestrze-

gała prawa międzynarodowego, 
zaprzestała kampanii dezinfor-
macyjnej i cyberataków. Mimo 
wyżej omówionych działań sta-
nowisko UE w kwestii konflik-
tu na Ukrainie oraz możliwości 
integracji Ukrainy ze strukturami 
unii jest niejednoznaczne i rela-
tywizowane. 

Z jednej strony możemy 
zaobserwować deklara-
cje polityczne elit wspól-

noty, mówiących o konieczności 
wstąpienia Ukrainy do struktur 
UE. Jednak po tym, jak Ukraina 
złożyła wniosek o przystąpienie 
do unii i zaapelowała o przyspie-
szoną akcesję, państwa UE pode-
szły do tego apelu w sposób bar-
dzo krytyczny. 

Warto zauważyć również, iż 
w kwestii sankcji ekonomicz-
nych miały bardzo różne stano-
wiska – o ile Polska, w sposób 
bardzo zdecydowany, od pierw-
szego dnia rosyjskiej agresji, 
opowiadała się za poważnymi 
sankcjami gospodarczymi, to 
na przykład Kanclerz Niemiec 
Olaf Scholz nie zgadzał się na 
wyłączenie Federacji Rosyjskiej 
z globalnego systemu bankowe-
go.

10-11 marca br. unijni przy-
wódcy spotkali się w Wersalu, by 
rozmawiać o sytuacji na Ukra-
inie. Ponownie stwierdzili, że 
agresja wojskowa Rosji na Ukra-
inę rażąco narusza prawo mię-
dzynarodowe i zagraża bezpie-
czeństwu i stabilności w Europie 
i na świecie. Ponadto zadeklaro-
wali, że będą wzmacniać więzi  
z Ukrainą i wspierać ją na jej eu-
ropejskiej drodze, wezwali do 
natychmiastowego zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony obiek-
tów jądrowych Ukrainy, potwier-
dzili gotowość szybkiego wpro-
wadzenia kolejnych sankcji, 
oświadczyli, że UE i jej państwa 
członkowskie będą nadal zapew-

Czas Solidarności, marzec-kwiecień 2022okiem publicysty
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niać skoordynowane wsparcie 
polityczne, finansowe, material-
ne i humanitarne, zobowiązali 
się, że będą nadal okazywać so-
lidarność i wsparcie uchodźcom  
i państwom ich przyjmującym. 

Do najważniejszych sankcji 
nałożonych na Federację Rosyj-
ską należy zaliczyć: ogranicze-
nia dostępu do unijnych rynków 
i usług kapitałowych i finanso-
wych, restrykcje w stosunkach 
gospodarczych z niekontrolowa-
nymi przez ukraiński rząd ob-
szarami w obwodach donieckim  
i ługańskim. Ponadto wprowa-
dzono zakaz transakcji z Ban-
kiem Centralnym Białorusi, 
ograniczenie przepływów finan-
sowych z Białorusi do UE, zakaz 
dostarczania na Białoruś bank-
notów denominowanych w euro, 
zakaz eksportu do Rosji sprzętu 
nawigacji morskiej i technologii 
łączności radiowej. 

i przemysłową. UE postanowiła 
też zakazać świadczenia jakich-
kolwiek usług w zakresie ratin-
gu kredytowego, a także dostępu 
do usług subskrypcyjnych zwią-
zanych z działalnością w zakre-
sie ratingu kredytowego jakiej-
kolwiek osobie lub podmiotowi 
z Rosji. 

Unia Europejska domaga 
się, aby Rosja natych-
miast i bezwarunkowo 

zaprzestała działań zbrojnych  
i wycofała wszystkie siły i sprzęt 
wojskowy z całego terytorium 
Ukrainy oraz w pełni szanowała 
integralność terytorialną, suwe-
renność i niezależność Ukrainy 
w jej granicach uznanych przez 
społeczność międzynarodową. 

Unia Europejska zadeklaro-
wała, iż w pełni solidaryzuje się 
z Ukrainą i wyraża uznanie dla 
narodu ukraińskiego za jego od-
wagę w obronie swojego kraju. 

Czas Solidarności, marzec-kwiecień 2022okiem publicysty

wazję na Ukrainę. Uzgodnienie 
kolejnego pakietu sankcji będzie 
trudne, bo Niemcy są bardzo nie-
ufni wobec apeli Polski, Litwy, 
Łotwy i Estonii o odcięcie Rosji 
od dochodów ze sprzedaży ropy  
i gazu, które napędzają wywoła-
ną przez Putina wojnę na Ukra-
inie. 

Chociaż działania zbrojne 
na Ukrainie mają dla Rosji co-
raz bardziej katastrofalny prze-
bieg, nie można liczyć, że Pu-
tin nagle ogłosi rozejm i zakoń-
czy wszczętą przez siebie woj-
nę z Zachodem. Na polu mili-
tarnym nie ma już najmniejszej 
szansy, by odnieść spektakularny 
sukces. Moskwie pozostają więc 
przedsięwzięcia niestandardowe, 
dające szansę rozbijania jedności 
Zachodu oraz destabilizowania 
poszczególnych państw, dlatego 
kwestia budowy solidarności eu-
ropejskiej jest tak ważna. 

Putin oczywistymi kłamstwa-
mi stara się uzasadnić złama-
nie prawa międzynarodowego. 
A działania Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainie winny być traktowa-
ne w kategorii zbrodni wojennej. 
Dalsze kroki Rosji będą zależały 
od postawy Zachodu – czy jego 
reakcja na rosyjskie działania bę-
dzie adekwatna! 

J est rzeczą budzącą grozę, 
że nadal każdego dnia set-
ki milionów euro trafiają  

z krajów Unii do Moskwy. Nie-
które kraje Unii Europejskiej da-
lej wspierają swoimi pieniędz-
mi reżim ludobójcy Putina, któ-
rego armia bombarduje szpitale, 
szkoły, przedszkola i wyniszcza 
ludność cywilną. Należy zda-
wać sobie sprawę z faktu, iż ce-
lem Kremla jest dezintegracja 
NATO, Unii Europejskiej i spo-
istości zachodnich demokracji,  
a agresja nie musi sprowadzać 
się wyłącznie do Ukrainy.

Sylwester Śmiech

UE zdecydowała o obję-
ciu sankcjami kluczowych oli-
garchów, lobbystów i propa-
gandystów forsujących narra-
cję Kremla o sytuacji na Ukra-
inie oraz kluczowych firm  
z sektora lotniczego, wojskowe-
go i podwójnego zastosowania, 
stoczniowego i budowy maszyn. 
Sankcje dotyczą też osób zwią-
zanych z rosyjską bazą obronną 

Warto jednak zdawać sobie spra-
wę z faktu, iż wszystkie słowa  
o heroizmie narodu ukraińskiego 
i wyrazy współczucia dla ofiar 
tej wojny muszą nieść za sobą 
realne czyny. Inaczej pozostają  
w sferze pustych deklaracji i ha-
seł.

Piąta runda sankcji przetestu-
je jedność UE w kwestii tego, jak 
mocno uderzyć w Rosję za jej in-

Charków po ostrzale rakietowym, fot. wikipedia
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bohaterowie solidarności

prof. JErzy
BartmińsKi
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Założone w 1951 roku, 
w miejsce przedwojenne-
go Związku Zawodowego 
Dziennikarzy Rzeczpospoli-
tej, stowarzyszenie od roku 
1980 sympatyzowało z „So-
lidarnością”. Początkowo pe-
erelowskie władze próbowa-
ły walczyć z dziennikarską 
niezależnością weryfikując 
pracowników mediów. 

Zwolnieniami i degrada-
cjami dotkniętych zostało kil-
ka tysięcy dziennikarzy. Zli-
kwidowano wszystkie opo-
zycyjne wydawnictwa praso-
we. 20 marca 1982 r. prezy-
dent Warszawy gen. Mieczy-
sław Dębicki rozwiązał Sto-
warzyszenie Dziennikarzy 
Polskich.

W jego miejsce reżimowe 
władze powołały Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej. 
Na czele nowej organizacji 
stanął Klemens Krzyżagór-
ski, a we władzach znaleźli 
się Florian Dłużak, Zbigniew 
Jabłoński i Henryk Maziejuk.

Cały majątek stowarzy-
szenia – m.in. Dom Dzien-
nikarza w Warszawie – zo-
stał skonfiskowany. Jednak 
członkowie organizacji nie 
zaprzestali swojej działalno-
ści w obronie prawdy i dzien-
nikarskiej niezależności, 
chociaż wielu dziennikarzy 
aresztowano, internowano, 
odebrano prawo wykonywa-
nia zawodu. Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich dzia-
łało w konspiracji – dzienni-
karze wydawali podziemną 
prasę, współpracowali z de-
mokratyczną opozycją.

wordpress.com

Urodził się 19 września 1939 
roku w Przemyślu (Kruhel Mały). 
W latach 1956-1961 studiował fi-
lologię polską na UMCS w Lubli-
nie. W 1971 r., po obronie pracy 
na temat języka folkloru, uzyskał 
stopień naukowy doktora. Habili-
tował się w 1978 r. na Wydziale 
Humanistycznym UMCS na pod-
stawie rozprawy poświęconej de-
rywacji stylistycznej. W 1993 r. 
otrzymał tytuł profesora nauk hu-
manistycznych.

Zawodowo był związany  
z UMCS, którego był profeso-
rem. Stworzył tu dwa nowe kie-
runki studiów – filologię ukraiń-
ską i białoruską. Był współtwór-
cą Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Przemyślu, człon-
kiem-założycielem Instytutu Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej,  
a do 2001 r. pełnił funkcję wi-
ceprezesa zarządu tej instytucji. 
Zasiadał w jury Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym, licznych komi-
tetach naukowych i kolegiach re-
dakcyjnych.

Za osiągnięcia naukowe, dy-
daktyczne i organizacyjne otrzy-
mał wiele nagród, medali, odzna-
czeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi 
(1989), Nagrodę Polcul Founda-
tion (1989), Nagrodę im. Osca-
ra Kolberga (1991), Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1999), Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski (2014), Srebr-
ny Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” (2016), Medal „Za-
służony dla Polszczyzny” (2016).

fot. umcs.pl
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Drugi rząd Antoniego Po-
nikowskiego, utworzony 10 
marca 1922 roku przez Na-
czelnika Państwa Józefa Pił-
sudskiego, ustąpił 6 czerwca 
1922 roku.

Dymisja I rządu Antonie-
go Ponikowskiego spowo-
dowana była niemożnością 
przeforsowania własnej kon-
cepcji włączenia Ziemi wi-
leńskiej do Polski. 

Wincenty Witos (PSL 
„Piast”) i Stanisław Głąbiń-
ski (ZLN) odmówili kolejno 
podjęcia się misji formowa-
nia nowego gabinetu. PSL 
„Piast” nie chciało wejść do 
większości rządowej bez 
udziału NPR. W Konwen-
cie Seniorów doszło wobec 
tego do głosowania na kan-
dydatów pozaparlamentar-
nych.

Za Ponikowskim wypo-
wiedziały się, oprócz ma-
cierzystego Narodowo-
Chrześcijańskiego Stron-
nictwa Pracy, również PSL 
„Piast”, Polska Partia So-
cjalistyczna, PSL „Wy-
zwolenie”, Narodowa Par-
tia Robotnicza, Klub Pra-
cy Konstytucyjnej, Narodo-
we Zjednoczenie Ludowe 
i Klub Mieszczański (łącz-
nie 247 posłów), przeciw-
ko były zaś Związek Ludo-
wo-Narodowy, Narodowo-
Chrześcijański Klub Robot-
niczy i Stronnictwo Kato-
licko-Ludowe (łącznie 135 
posłów). Wobec tego Anto-
ni Ponikowski przystąpił do 
tworzenia rządu.

wikipedia.pl

Od września 1980 r. w „So-
lidarności”, inicjator, współzało-
życiel i od grudnia 1980 r. prze-
wodniczący Komisji Zakłado-
wej UMCS. W 1981 r. delegat na 
I Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Środkowo-Wschodniego, 
członek Prezydium Zarządu Re-
gionu. W czerwcu 1981 r., kie-
dy powstawał Ruch Solidarności 
Rodzin, był jednym z jego inicja-
torów.

13 grudnia 1981 r. internowa-
ny w Ośrodku Odosobnienia we 
Włodawie, zwolniony 31 grud-
nia 1981 r.

– W dniu poprzedzającym 
wprowadzenie stanu wojennego, 
jako członek Prezydium Zarządu 
Regionu, zajmowałem się zaku-
pem domu dla samotnych matek. 
Czynności z tym związane wyko-
nywałem w Lublinie, a następ-
nie w Nałęczowie (...). Informa-
cje, jakie docierały do mnie na 
temat enigmatycznych posunięć 
władzy przyjmowałem spokoj-
nie, bez paniki i w dniu tym zaj-
mowałem się również przygoto-
waniem spotkań na następny ty-
dzień (…)

Po powrocie do domu zasta-
łem moją córkę Agnieszkę i Zo-
się Strojnowską, które szykowały 
się na harcerski rajd pociągiem 
w okolice Gołębia. Wytłumaczy-
łem im, że nie powinny dzisiejszej 
nocy wychodzić z domu, a w żad-
nym wypadku wyjeżdżać z Lubli-
na. Obie Panny próbowały mnie 
przekonać, że prawdziwe harcer-
ki w każdej sytuacji dadzą so-
bie radę i że nie powinienem się  
o nie martwić. 

W tym momencie ktoś zadzwo-
nił do drzwi. Weszło trzech panów, 
jeden w mundurze, po mnie. Za-
mieniliśmy się z Agnieszką rola-
mi, córka została, ja wyjechałem. 
Aresztowało mnie trzech funkcjo-
nariuszy MO, w tym dwóch w cy-
wilu. Wylegitymowano mnie i po-

proszono o zejście do samocho-
du. Niskiego cywila, który spra-
wiał wrażenie ich szefa, poprosi-
łem o legitymację. Odmówił, tłu-
macząc tym, że jest z nim osoba 
w mundurze i nie widzi potrzeby 
okazywania legitymacji.(…)

Droga na ulicę Północną 
była dla mnie uciążliwa, ponie-
waż niefachowo założone kaj-
danki obtarły mi nadgarstki do 
krwi. Niemal każdy zakręt wywo-
ływał ból, ponieważ mając sku-
te z tyłu ręce, nie miałem możli-
wości oparcia.(…) Pierwszą re-
wizje miałem jeszcze na Północ-
nej i wtedy kazano podpisać mi 
również decyzję o internowaniu. 
We Włodawie pozbawiono mnie 
obrączki i zegarka. Musiałem też 
podać, komu te przedmioty miały 
być zwrócone „w razie czego”. 
Wtedy właśnie uświadomiłem so-
bie, że to nie przelewki, powia-
ło grozą. – wspominał moment 
aresztowania.

Od stycznia 1982 r. zaanga-
żowany w konspiracyjne struk-
tury „Solidarności”, w latach 
1983-89 członek niejawnej Spo-
łecznej Komisji Nauki w Lubli-
nie. W 1988 r. uczestnik prac ze-
społu ds. relegalizacji „Solidar-
ności” w UMCS.

W 1989 r. współtworzył lu-
belski Komitet Obywatelski.  
W latach 1992-2003 przewod-
niczył Fundacji Ruchu Solidar-
ności Rodzin, której jednym ze 
statutowych celów jest wyrów-
nywanie szans edukacyjnych  
i pomoc uczącej się młodzieży.  
W latach 1990-2005 był człon-
kiem kolejno ROAD, Unii De-
mokratycznej i Unii Wolności.

Przez lata związany z Pol-
skim Radiem, w latach 90-tych 
był przewodniczącym Rady Na-
ukowej Radiowego Centrum 
Kultury Ludowej (RCKL).

Zmarł 7 stycznia 2022 r.
oprac. A. Kosierb
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społeczna nauka kościoła 
a perspektywa menedżera

Celem niniejszego tekstu jest 
próba zasygnalizowania i zro-
zumienia wybranych prawd ze 
Społecznej Nauki Kościoła,  
a także zobrazowanie ich  
w aspekcie relacji zawodowych, 
jak również w nieco szerszym 
kontekście społeczno-gospodar-
czym.

Obecne trendy w relacjach 
zawodowych w niektórych or-
ganizacjach HR (Human Re-
sources) nie tylko stwierdza-
ją obowiązki dwóch stron  
w zakresie uzgodnienia warun-
ków pracy, ale wręcz przeno-
szą punkt ciężkości i nakłada-

ją na pracodawcę warunki za-
trudnienia tak, aby pracow-
nik, poza godnym wynagrodze-
niem, mógł rozwijać się oso-
biście i zawodowo. Dotyczy 
to obowiązku sformalizowania 
stosunku pracy, ale także przed-
stawienia mierzalnych wyni-
ków za stworzenie miejsca pra-
cy, poszanowania praw, zagwa-
rantowania prawa do rozwoju. 
Jest to dowodem na postępują-
cy proces cywilizacyjny i się-
ganie do głębszej etyki zawo-
dowej. Ukazanie afirmowanej 
podmiotowości i perspektywy 
osoby można odnaleźć w ide-

ach Humanizmu Integralnego  
i Solidarnego Społecznej Nauki 
Kościoła.

Humanizm integralny i so-
lidarny zakłada nie tylko prze-
słanie myśli i nauki płynącej 
ze Społecznej Nauki Kościoła 
i kierowanej do biskupów, bę-
dących pierwszymi adresata-
mi dokumentu, ale również do 
wyznawców innych religii, in-
nych Kościołów i wspólnot re-
ligijnych, wszystkich ludzi do-
brej woli, którzy angażują się  
w służbę na rzecz wspólnego do-
bra. Stwarza to ogromne szanse 
gotowości do dialogu oraz po-

fo
t.p
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trzebę zjednoczenia swoich sił 
w celu wspierania sprawiedli-
wości, braterstwa, pokoju i roz-
woju ludzkiej osoby.

Współczesny zglobalizowa-
ny rynek pracy można obrazowo 
opisać jako sieć gęsto powiąza-
nych ze sobą i rozproszonych po 
całym świecie pszczelich uli. Pa-
trząc na budynki biurowe, ozna-
czone nazwą „my hive” (mój ul) 
określenie to wydaje się jak naj-
bardziej trafne. 

F ragmentaryzacja produk-
cji powoduje gigantycz-
ny przyrost współpracy, 

komunikacji, operacji, transak-
cji etc. To poprzez intensywną 
współpracę dokonuje się akce-
leracja procesów projektowa-
nia, wytwarzania, dostarczania 
i utylizowania. Nastąpiła trans-
formacja klasycznej produkcji  
w usługi. 

System komunikacji nie 
przebiega od projektu do pro-
dukcji, ale jako obwód za-
mknięty od koncepcji do użyt-
kownika i klienta, aż po utyli-
zację i kolejnego nowego, zmo-
dernizowanego i przyspiesza-
nego obiegu. W tych warun-
kach konieczność współpra-
cy nabiera nowej jakości. Nie 
byłoby współpracy, gdyby nie 
tworzono nowych pojęć i syste-
mów pracy, polegających na in-
kluzywności, tolerancji, wpro-
wadzeniu równych szans (equ-
al opportunity) etc. Tworzy 
to kompleksową potrzebę ra-
dzenia sobie z różnorodnością  
i podkreślania tolerancji. 

Współpraca przebiega le-
piej, im lepiej rozumiemy isto-
tę ludzką, jej potrzeby motywa-
cję, ale czy jest coś więcej? 

Przechodząc do Społecznej 
Nauki Kościoła odnajdujemy  
w niej szereg drogowskazów, 
które świadomie bądź nie, kie-
rują nas w stronę wartości czło-

wieka, gdzie najwyższą formą 
emanacji człowieka jest miłość 
i szacunek.

Koncentracja kapitału wymu-
sza stałą zdolność do auto-mo-
dernizacji firm. Dla praktyka  
w zakresie podnoszenia kapitali-
zacji bardzo ważne jest znalezie-
nie złotego środka, aby optyma-
lizacje nie przynosiły efektu kuli 
śnieżnej – redukując miejsca pra-
cy, ograniczając wydajność pra-
cy lub zaangażowanie – stąd 
ważna jest rola nowej ekonomii, 
w ramach której przepływy pra-
cy same w sobie już tworzą war-
tość i podlegają wycenie.

W obliczu zmieniających 
się form ludzkiej pracy real-
nym staje się początek działań 
dekompozycji struktur i syste-
mów społecznych, podważają-
cych istniejący ład, jako nowe 
formy solidarności społecz-
nej i w których występują rów-
nocześnie procesy centraliza-
cji oraz decentralizacji (glo-
balno-lokalne formy prawne, 
gospodarcze i inne). Przykła-
dem z USA jest zastępowanie  
w łańcuchu dostaw dużych do-
stawców, spekulujących do-
stawami w czasie występowa-
nia kryzysów gospodarczych, 
mniejszymi, ale bardziej ela-
stycznymi firmami lokalnymi.

W brew pozorom nie 
jest prawdą stwier-
dzenie, że przyspie-

szenie modernizacji i techno-
kracja są skutkiem nieuchron-
ności zmian, czynnikiem obiek-
tywnym, a dokonujące się prze-
miany następują w sposób zde-
terminowany, ale są subiektyw-
nym aktem woli do kreowania 
nowych potrzeb usprawnień  
i przedkładania dóbr material-
nych ponad wszystko tylko dla-
tego, iż przynosi to wymier-
ne korzyści społeczno-ekono-
miczne.

Powszechność jako wy-
miar człowieka a nie rze-
czy, technika jako in-

strumentalna przyczyna globa-
lizacji, a ostateczną zaś przy-
czyną jest powszechność ludz-
kiej rodziny. Globalne idee 
trans humanizmu, (internet 
rzeczy, zarządzanie bazą da-
nych i spersonalizowane tech-
nologie kontroli) przy dobro-
dziejstwie, jakim jest stwarza-
nie nowych miejsc pracy, kie-
rują na boczny tor perspekty-
wę podmiotowości człowieka  
i wszystkich grup społecznych  
w stosunku pracy, w tym śred-
niej klasy, jako kadry kierowni-
czej.

W takim holistycznym i so-
lidarnym rozwoju można by do-
patrywać się zapowiedzi zmian 
poprzez przezwyciężanie kultu-
ry indywidualistycznej i mate-
rialistycznej, tworzenie solidar-
ną pracą życia bardziej godne-
go (np. wspólnotowość i decen-
tralizacja), konkretne przyczy-
nianie się do umocnienia god-
ności i rozwoju, przy jednocze-
snym upowszechnieniu postawy 
względności dóbr materialnych 
oraz korzystania z nich, jako  
z darów Bożych.

Przemieniająca świat dzia-
łalność powinna być zawsze 
ceniona, co oznacza, że wy-
twory działalności człowieka, 
jako rzeczy, uzyskują własne 
prawa i nabierają stanu trwało-
ści. Dlatego osoba ludzka nie 
może być przedmiotem – na-
rzędziem jakichkolwiek struk-
tur politycznych, społecznych, 
czy ekonomicznych. W tym 
kontekście praca i relacje za-
wodowe oznaczałyby instru-
mentalizację.

Działalność z jej wytworami 
też przemija (względność i tym-
czasowość) i w zakresie ideolo-
gii lub totalitarnej wizji, spro-
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wadzającej się do jednego wy-
miaru – postępu, jest przeciwna 
prawdzie o człowieku i zamy-
słowi Boskiemu. 

Oznacza to, że sam w so-
bie postęp, potrzeba 
doskonalenia jako źró-

dło motywacji do rozwoju spo-
łecznego, zawodowego są nie-
wystarczające. Osiąganie celu 
może być postrzegane jako dro-
ga czy „przemijająca podróż”, 
lecz nie może być celem samym 
w sobie. 

Celem i przeznaczeniem, 
zgodnie z nauką społeczną jest 
człowiek, jako ostateczny dar 
Boga. Przenosząc to na etos 
pracy, np. w zakresie zarządza-
nia i określania celów zawodo-
wych, każda wizja rozwojowa, 
roztaczana przed jednostką, bez 
prawdy ostatecznej (niekoniecz-
nie ujawnionej, wyartykułowa-
nej, ale świadomej), bez per-
spektywy nie tylko ścieżki roz-
wojowej, ale i człowieka w cen-
trum, może być fragmentarycz-
na, a z uwagi na sprowadzenie 
celu wyłącznie do roli atrybu-
tów czy wytworów pracy, trud-
na do zrealizowania.

Podstawą rozwoju jest jedy-
ny, niepowtarzalny człowiek. 
Wymiana doświadczeń ma na 
celu poznanie przeżyć poszcze-
gólnych uczestników, każdy  
z nich dzieli się swoją indywi-
dualną, niepowtarzalną histo-
rią. Indywidualizacja podejścia 
zarządzania, co obserwujemy 
współcześnie, to indywidual-
ne podejście do organizowania 
form pracy i przepływów mię-
dzy nimi. Jedna z praktyk za-
rządczych HR podaje praktycz-
ne modele wykorzystania indy-
widualnych cech, przez co to nie 
pracownik zostaje przyporząd-
kowany do konkretnego miej-
sca pracy, ale organizuje się pra-
cę dostosowując strukturę, ramy 

lub przepływy pracy do indywi-
dualnych, specyficznych cech  
i potrzeb jednostek.

Przeciwdziałanie wszelkiej 
dyskryminacji, ograniczeniom 
i uciskowi występuje zarów-
no na poziomie zewnętrznym, 
w makro skali, ale również lo-
kalnie, gdzie poprzez podej-
mowane działania i decyzje  
w procesie integracji i komu-
nikacji społecznej, można wy-
wierać presję na środowisko  
i podjąć szybką reakcję na po-
wstałe zagrożenia i ogranicze-
nia wewnętrzne. 

Katalog przejawów dys-
kryminacji we współczesnym 
świecie pracy jest bardzo roz-
legły.  Poza tymi rażącymi, jak 
brak należnego wynagrodzenia 
czy zjawisko „wyłudzania pra-
cy” – pracy za darmo pod pre-
tekstem racjonalizacji kosztów 
– mogą nimi być nieprzepro-
wadzona analiza potrzeb pra-
cownika, brak szkoleń, ograni-
czanie czy niewykorzystywa-
nie kompetencji lub jego niena-
leżyta ocena czy wreszcie nada-
nie zbyt dużych uprawnień oso-
bom mniej kompetentnym lub 
wykorzystującym uprzywilejo-
wany status – to tylko nieliczne 
przykłady. 

W dobie doktryn spo-
łecznych, wyrosłych 
na początku XX 

wieku, nastąpiło poszukiwanie 
i tworzenie nowych, doskonal-
szych systemów społecznych, 
w których powstawał porządek 
doczesny eliminujący lub ha-
mujący wzrost duchowy i lek-
ceważący godność człowieka. 
Tak właśnie powstały początki 
inżynierii społecznej jako kon-
tynuacji utylitarnych systemów 
zapoczątkowanych w XVIII 
wieku, a współcześnie kształ-
tujących i materializujących 
zachowania społeczeństw, po-

przez wykorzystywanie szero-
kiego spektrum kanałów spo-
łecznych.

W pracy menedżerskiej waż-
na jest autorefleksja i odpowie-
dzialność za podejmowane de-
cyzje, jako akt osądu pokazują-
cy prawdę o dobru i popełnio-
nym złu, ale eliminujące arbitral-
ne decyzje. 

Analiza podjętych decy-
zji, eliminująca akt au-
torefleksji lub osądu,  

a wprowadzająca w to miejsce 
arbitralne decyzje albo założenie 
nieprawdy, prowadzi do fałszy-
wej autonomii, przyjmując sce-
nariusz oceny kogoś na podsta-
wie własnych hipotez, błędnych 
założeń, równocześnie elimi-
nując jego podmiotowość, jako 
prymat aktu woli nad logiką, ro-
zumem i podmiotowością osoby 
ludzkiej.

Czasami, a może obecnie co-
raz częściej w wyniku wymó-
wek, braku powołania lub bra-
ku woli do wpływania na uwa-
runkowania zewnętrzne, poja-
wia się bierność w dochodze-
niu do prawdy i kształtowaniu 
świadomości i refleksji. Z po-
mocą przychodzi tu zasada soli-
darności, będąca cnotą i mocną, 
trwałą wolą do organizowania 
się na rzecz dobra wspólnego,  
w świetle której możliwe jest 
jednoczenie się i przeciwdziała-
nie obojętności i aktywna posta-
wa na rzecz wpływania na losy 
społeczności.

Najlepsze praktyki powsta-
ją w oparciu o logikę, pełne za-
angażowanie we wspólny cel, 
charakteryzują się kompletno-
ścią wizji oraz niepodporząd-
kowaniem cząstkowym korzy-
ściom. Dążenie do rozwoju i po-
szerzania zakresu odpowiedzial-
ności, dotyczących zarówno de-
cyzji materialnych, jak i decy-
zji osobowych, to odpowiedzial-
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ność za ludzi i kierowanie się ich 
dobrem, traktowanym jako do-
bro własne.

Kwestie dyskryminacji, bra-
ku zrozumienia istoty problemu, 
jak i niedostrzeżenia nierozwią-
zanych systemowo problemów, 
związane są z rynkiem zatrud-
nienia osób dojrzałych, które po-
mimo lekkiej poprawy w ostat-
nich dwóch latach wciąż pozo-
stają aktualne.

W silnej gospodarce naj-
ważniejszy jest kapitał ludzki, 
ale bez produktywnego kapi-
tału 55+ trudno zapewnić bez-
pieczeństwo również młodemu 
pokoleniu, bowiem szacunek 
dla seniorów to również szacu-
nek dla młodego pokolenia, któ-
re dołączy do grona seniorów  
w przyszłości.

Obecna sytuacja w tym za-
kresie jest alarmująca i składa się 
na to wiele czynników, w tym te 
związane z rynkiem doradztwa 
personalnego – głównie skupio-
nego w ramach międzynarodo-
wych firm, zachodnich korpora-
cji i firm z mniejszościowym pol-
skim udziałem – oraz z presją 
związaną ze spłaszczaniem struk-
tur organizacyjnych i wykorzy-
staniem młodszych pracowników 
na rynku korporacyjnym.

Polska znalazła się na 29. 
miejscu wśród przebada-
nych 34 krajów Organi-

zacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) w rankingu 
PwC „Golden Age Index”, oce-
niającym poziom wykorzystania 
potencjału osób w wieku 55+ na 
rynku pracy. Oznacza to awans 
o zaledwie jedną pozycję w sto-
sunku do poprzedniej edycji ze-
stawienia.

Eksperci PwC podkreślają, że 
gdyby stopa zatrudnienia osób 
55+ była wyższa, PKB krajów 
zrzeszonych w OECD mogło-
by wzrosnąć w długiej perspek-

tywie nawet o dodatkowe 2 bln 
dolarów, a w Polsce o dodatko-
we 45mld USD.

Wszystkie istniejące aspekty 
pochodzące z Nauki Społecznej 
Kościoła, występujące w życiu 
społecznym, mającym odbicie 
w występujących wyzwaniach, 
problemach i zjawiskach, dobit-
nie pokazują, iż pomimo klasyfi-
kacji tych negatywnych zjawisk 
postęp w zakresie ich elimino-
wania jest niewystarczający. Oto 
niektóre z nich:
– Pozorna niezawisłość i nieza-

leżność porządku gospodar-
czego od porządku moralne-
go, etyka i ekonomia, wg któ-
rych nieetyczne działania eko-
nomiczne są nadrzędne i wy-
łączone z osądu moralnego  
i prawa, a uzasadniane potrze-
bą wyższego rzędu, strategii, 
doraźnym interesem lub inte-
resem wąskiej grupy. W zakre-
sie godnej pracy przestrzega-
nie przed naruszeniami praw 
pracowniczych przez przedsię-
biorstwa ponadnarodowe i lo-
kalnych producentów.

– W zakresie kształtowania za-
chowań konsumentów po-
przez przygotowanie konsu-
mentów do odpowiedzialne-
go korzystania z prawa wybo-
rów - swobodny dostęp do in-
formacji, brak cenzury infor-
macji.

– Brak przejrzystości w proce-
sie globalizacji – formułowa-
nie i promowanie rozwiązań 
zapewniających przejrzystość 
na rzecz inwestorów.
Te wybrane problemy nie 

znajdują jak dotąd skutecznego 
odzwierciedlenia w działaniach 
instytucji publicznych, wyda-
ję się, że ich rola powinna być 
większa. 

Istnieją też zagrożenia pro-
gramów globalnych, w któ-
rych reprezentujące je instytucje  

i kapitał przekraczają niejedno-
krotnie wartość PKB poszcze-
gólnych państw, jak chociaż-
by wspomniany cel zrównowa-
żonego rozwoju w tzw. „Agen-
dzie 2030”, które mogą instru-
mentalizować naukę społeczną 
do realizacji własnych, pozornie 
atrakcyjnych i nośnych społecz-
nie celów.

Zakres badawczy i biblio-
grafia Nauki Społecznej 
Kościoła są tak ogrom-

ne, że nie sposób uwzględnić ca-
łej jej mądrości, można jedynie 
w tak krótkich analizach odnieść 
się do poszczególnych nauk, ale 
jedno jest pewne, że nasuwają się 
tutaj co najmniej dwa zasadnicze 
spostrzeżenia: 
1. nauka powinna być stosowa-

na w całej swojej rozciągłości 
i bardzo niebezpiecznym zja-
wiskiem byłaby próba instru-
mentalizacji jej lub jej części 
na rzecz utylitarnych syste-
mów, wykorzystujących to, co 
najbardziej wygodne.

2. źródłem kontemplacji i zasto-
sowania nauki staje się bardzo 
szerokie spektrum przykładów 
z otaczającej nas rzeczywisto-
ści, niezależnie od skali, od 
miejsca i znaczenia człowie-
ka w otaczającym nas świecie.

Sławomir P. Waszczuk, 
menadżer, mikro-przedsiębiorca 

i humanista

Źródła: 
Papieska Rada Iustitia Et Pax 

-Kompendium Nauki Społecznej 
Koscioła, Kielce 2005 

Uniwersytet Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie 
„Zagadnienia łączące koncepcję 
CSR i nauczanie Kościoła kato-
lickiego” Dr Agnieszka Siarkie-
wicz, 2018

Materiały prasowe: Puls Biz-
nesu, Biznes-Interia, Stefczyk 
Info 
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Obyś żył w ciekawych cza-
sach... wszyscy znamy to powie-
dzenie, które uchodzi za  chiń-
skie przekleństwo. Najprawdo-
podobniej jednak ma ono z Chi-
nami niewiele wspólnego. Za-
pewne pierwszy raz zostało uży-
te w 1898 r. przez brytyjskie-
go polityka Josepha Chamber-
laina w przemówieniu opubli-
kowanym później w „The We-
stern Daily Press” w Bristolu  
w Anglii. Na marginesie, sir Jo-
seph był ojcem niesławnego Ne-
ville’a Chamberlaina. Tego sa-
mego, który przywiózł „pokój”  
z Monachium we wrześniu 1938 
roku. A że był on tyle wart, co pa-

pier, którym dumnie wymachiwał 
na lotnisku, to już inna sprawa.  
A potem Wielka Brytania udzieli-
ła nam gwarancji bezpieczeństwa  
i też były niewiele warte...

Nie da się ukryć, że żyjemy  
w ciekawych czasach, oj... bardzo, 
bardzo ciekawych i jest to nieste-
ty przekleństwo. Pamiętam, jak za 
studenckich jeszcze czasów w gro-
nie zaufanych przyjaciół – w la-
tach osiemdziesiątych było to ko-
nieczne – rozmawialiśmy o sytu-
acji na świecie. Jeden z kolegów 
zauważył, że nigdy nie mówimy 
o Szwajcarii. Drugi zaś dodał, że 
to jest zupełnie nieciekawy kraj,  
w którym nic się nie dzieje... I wła-

śnie tak powinno brzmieć uniwer-
salne błogosławieństwo: niech bę-
dzie nudno i przewidywalnie... 
niech życie toczy się swoim ryt-
mem, od naturalnego początku do 
naturalnego kresu.

Nic z tego, wszystko wska-
zuje, że dziejowe przemiany nie 
ominą Polski, mało tego, może 
się okazać, że znajdziemy się 
wkrótce na pierwszej linii fron-
tu, być może nawet  w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu. Mu-
szę przyznać, że jeszcze niedaw-
no sam miałem  pragnienie, żeby 
sobie tak zwyczajnie pożyć, po-
pracować spokojnie do emery-
tury, cieszyć się miłością rodzi-

dzieje się... 
fo

t.p
ix

ab
ay
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ny, względną stabilizacją i dostat-
kiem, może zwiedzić jakiś kraj,  
w którym dotąd nie byłem albo 
kolejny raz pojechać tam, gdzie 
każda minuta nasyca zachwytem.

W końcu, co tu ukrywać, 
mam już zdecydowanie z górki, 
kres jest nie tak znowu daleki.       

Niedoczekanie, demon 
dziejów upomniał się  
o swoje. Co prawda 

odgłosy burzy słychać było od 
dawna. Rebelia i rewolucja na 
każdym kroku: ekologiści, ho-
locaustianiści, multikulturali-
ści, dekonstrukcjoniści wszelkiej 
maści i proweniencji, genetycz-
ni demiurgowe bez krzty skru-
pułów, kłamcy i hochsztaplerzy 
– chciwi i bezwzględni, wresz-
cie całe kohorty ludzi władzy  
o niskich kompetencjach intelek-
tualnych i jeszcze niższych mo-
ralnych. Do tego Socjalistyczny 
Związek Unii Europejskiej, zde-
generowane agendy ONZ, wiel-
kie międzynarodowe korporacje 
stawiające się ponad wszelkim 
prawem i odpowiedzialnością za 
cokolwiek, dwie oszalałe dykta-
tury w najbliższym sąsiedztwie, 
a jakby było jeszcze mało – głę-
boki i wieloaspektowy kryzys  
w Kościele Katolickim. Mimo 
tego wszystkiego wielu z nas za-
pewne wydawało się, że może 
nas ominie, że może nie będzie 
tak źle, że przecież damy sobie 
radę, że przecież jesteśmy człon-
kami NATO i UE...

Najpierw zmagaliśmy się z co-
vidowym szaleństwem, które do-
prowadziło do kompletnego para-
liżu naszego życia, obecnie liczne 
analizy poważnych i szanowanych 
ośrodków naukowych wskazują, 
że był kompletnie bez sensu. Spo-
wodował za to olbrzymie straty  
w wielu obszarach, dług zdrowot-
ny, załamanie gospodarcze, niepo-
żądane zmiany społeczne, zapaść 
w edukacji. Dotychczas w dzie-

jach w podobnej sytuacji lekarze 
stawali na pierwszej linii frontu  
i ponosili ofiary – czasami najwyż-
sze – jak brat Jana Pawła II Ed-
mund Wojtyła i nikt nie wypłacał 
im ekstradodatków za wykony-
wanie swoich obowiązków – tak-
że moralnych przecież. Ratowa-
li chorych, bo takie było ich po-
wołanie,  nie zamykali przychod-
ni i szpitali, odcinając chorych od 
opieki medycznej.

Wi e l o w i e k o w ą  z a s a d ą  
w chwilach trwogi były kościoły 
otwarte szeroko, niosące pocie-
chę, stojące na straży ducha i, co 
najważniejsze, sprawujące sakra-
menty. Tym razem było dokład-
nie odwrotnie. Chyba straciliśmy 
bezpowrotnie jakąś część czło-
wieczeństwa i staliśmy się... no 
właśnie kim? Po raz pierwszy na 
taką skalę przeprowadzono ope-
rację warunkowania przy pomo-
cy strachu. Rzetelna informacja 
stała się towarem rzadkim niczym 
błękitne diamenty. W jej miejsce 
weszła gra na emocjach, w kółko 
powtarzane frazy mające głęboko 
wbić się w świadomość. 

Dzieci i młodzież odczuły to 
najbardziej, ciągłe straszenie a na-
wet generowanie paniki doprowa-
dziło do wielu depresji wśród naj-
młodszych. Do dziś wielu z nich 
nie chce chodzić do szkoły. Boją 
się po prostu, że „przyniosą covi-
da” do domu i zarażą na przykład 
dziadków – powodując ich śmierć 
– przerażające!

Dziś z kolei wojna. Zno-
wu się boimy, niepew-
ność narasta, krach go-

spodarczy wisi właściwie na 
włosku. Niebezpieczeństwo jest 
tym razem jak najbardziej real-
ne. Co prawda rządzący pokrze-
piają nas na duchu, twierdzą, że 
wyrzeczenia są konieczne dla 
naszego bezpieczeństwa. Jeden  
z najwyższych dostojników 
przekonywał niedawno, że trze-

ba jedynie zrezygnować z odro-
biny komfortu.  Być może w jego 
przypadku to prawda. Jednak  
z jakiego luksusu ma zrezygno-
wać, znana mi osobiście, samot-
na matka wychowująca kilkoro 
dzieci i pracująca za minimalną 
krajową? Trzeba ważyć słowa. 

Zamiast rzetelnej informacji  
o działaniach i prawdziwym sta-
nie rzeczy możemy się dowie-
dzieć, że jesteśmy najlepsi, cu-
downi wprost, cały świat nas po-
dziwia i chwali, ponieważ przy-
jętych uchodźców liczymy już 
w miliony, a będzie zapewne 
ich jeszcze więcej i pozostaną  
z nami na długo – jeśli nie na za-
wsze. Jasne, że ludziom w tra-
gicznej sytuacji trzeba pomóc, to 
jest bezdyskusyjne! Ale czy jest 
to powód do radości, chełpienia 
się, urządzania medialnych fe-
stiwali, by politycy różnej ma-
ści i szczebla mogli błyszczeć  
w świetle reflektorów i wygła-
szać płomienne przemówienia!? 
Czy raczej powód do głębokiej 
refleksji nad wydarzeniami ostat-
nich lat?

Rodzi się też pytanie, czy 
to, co nas ostatnio raz za 
razem spotyka, dzieje się  

niejako samo, czy jednak jest re-
alizowany jakiś globalny plan 
totalnej katastrofy? Czy Putin  
i jemu podobni są autorami przed-
stawienia, czy wynajętymi akto-
rami? Bo zapowiedzi, że już nic 
nie będzie takie, jakie było, sły-
szeliśmy wielokrotnie. Wydaje 
się, że rzeczywiście świat już ni-
gdy nie będzie ten sam, a dla wie-
lu z nas „utrata komfortu” będzie 
oznaczała po prostu nędzę i abso-
lutną zmianę stylu życia. Miejmy 
nadzieję, że chociaż bomby i ra-
kiety nie będą nam się sypały na 
głowę, bo, jak napisałem w po-
przednim tekście, wojny należy 
uniknąć za wszelką cenę.

Waldemar Jakubowski
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Dlaczego właśnie o nich bę-
dzie się więcej w tym roku wspo-
minało nie jest trudno rozszy-
frować. W tym roku przypadają 
rocznice:

– 200. rocznica urodzin i 140. 
rocznica śmierci polskiego far-
maceuty, wynalazcy i pioniera 
przemysłu naftowego Ignacego 
Łukasiewicza,

– 120. rocznica urodzin pisa-
rza Józefa Mackiewicza,

– 180. rocznica urodzin pisar-
ki Marii Konopnickiej,

– 100. rocznica utworzenia 
Państwowego Instytutu Pedago-
giki Specjalnej – pedagog Maria 
Grzegorzewska,

– 30. rocznica śmierci hima-
laistki Wandy Rutkiewicz, 

– 95. rocznica ustanowienia 
hymnem Polski pieśni „Jeszcze 
Polska nie zginęła”, której auto-
rem jest Józef Wybicki.

Dodatkowo w 2022 r. uhono-
rowania doczekał się Romantyzm 
Polski. Dlaczego teraz? – bo 200 
lat temu po raz pierwszy wyda-
no w Wilnie „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza, który to fakt 
przyjmuje się za początek pol-
skiego romantyzmu. W uchwale 
parlamentu możemy przeczytać 
m.in.: „Zrodziła się epoka, w któ-
rej tworzyli genialni artyści, my-
śliciele i działacze polityczni, któ-
rzy w sytuacji narodowej niewo-
li stworzyli kraj duchowej wolno-
ści, rozwinęli programy niepod-
ległościowe, a zarazem wynieśli 
polską muzykę, literaturę i ma-

rok 2022 
pod patronatem...
Pod koniec każdego roku posłowie wskazują wybitne osoby 
lub wydarzenia z naszej historii, o których w sposób szcze-
gólny będzie się przypominało w roku następnym. i tak 
uchwała sejmu stanowi, że 2022 to rok pod patronatem kil-
ku osób: ignacego łukasiewicza, Józefa mackiewicza, Józe-
fa Wybickiego, marii Konopnickiej, marii grzegorzewskiej 
oraz Wandy rutkiewicz.

Dwór w Będominie, fot. wikipedia
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larstwo do rangi czołowych osią-
gnięć kultury europejskiej (…) 
Wypracowane i utrwalone zosta-
ły najważniejsze cechy pozwala-
jące nam przetrwać nawet najdra-
matyczniejsze próby zniszczenia 
narodu. Honor, waleczność, pa-
triotyzm, przywiązanie do trady-
cji, empatia wobec losu innych  
i gotowość do ofiar, otwartość na 
inne kultury oraz przywiązanie do 
wolności”.

I jeszcze, co warto szczegól-
nie podkreślić: „To z romanty-
zmu wyrósł nowoczesny mesja-
nizm Jana Pawła II i unikatowy 
w dziejach świata ruch «Solidar-
ność»”.

„Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza będą w tym roku 
lekturą Narodowego Czytania.

J ako pierwszą przybliży-
my postać Józefa Wybic-
kiego, autora słów Pie-

śni Legionów Polskich we Wło-
szech – dziś znanej jako „Mazu-
rek Dąbrowskiego” – która w lu-
tym 1927 roku została ustano-
wiona hymnem Polski. To nie 
jedyna rocznica przypadająca 
w 2022 roku, związana z tą po-
stacią. To również 275. rocznica 
jego urodzin, 225. rocznica napi-
sania Pieśni Legionów Polskich 
we Włoszech oraz 200. rocznica 
jego śmierci. 

Józef Rufin Wybicki, her-
bu Rogala, urodził się w 1747 r. 
w Będominie koło Kościerzyny. 
Jeden z najwybitniejszych przed-
stawicieli oświecenia, humanista, 
prawnik, pedagog, poseł, działacz 
społeczny i polityczny, dramato-
pisarz i poeta. Bywalec obiadów 
czwartkowych, człowiek, któ-
ry całe życie kierował się zasadą: 
Aby z korzyścią dla Ojczyzny.

Nauki pobierał w kolegium 
jezuickim, z którego, mając 15 
lat, został relegowany za kryty-
kę przestarzałego sposobu edu-
kacji i próbę buntu uczniow-
skiego. Dzięki opiekującemu się 
nim stryjowi Franciszkowi został 
przyjęty na praktykę do kancela-
rii trybunału poznańskiego, będą-
cego najwyższym sądem w Ko-
ronie. Pobierane nauki prawne 
przydały mu się później w wielu 
sytuacjach, w których musiał się 
wykazać umiejętnym stanowie-
niem i egzekwowaniem prawa.

Na scenie politycznej zaist-
niał, gdy wziął udział w elekcji 
królewskiej Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w 1764 r., choć 
na koronacji nie został. 

Trzy lata później został wybra-
ny posłem na sejm i tu również 
nie bał się otwarcie wyrazić swo-
jego protestu. 20-letni młodzieniec  
w swej pierwszej publicznej mowie 
potępił naciski na posłów i polity-
kę zastraszania prowadzoną przez 
Repnina, ambasadora Rosji w War-
szawie, który chcąc doprowadzić 
do przyjęcia narzucanych Polsce 
praw – aby potem ułatwić ingero-
wanie Rosji w sprawy wewnętrzne 
Rzeczpospolitej – porwał dwóch 
senatorów. Protest Wybickiego nie 
został zatwierdzony, ale wywołał 
spore poruszenie. Sesję sejmową 
zawieszono, a on sam musiał ucie-
kać ze stolicy. Swoją uwagę skie-
rował potem w stronę konfedera-
cji barskiej, do której przystąpił, jak 
twierdził, by bronić ojczyzny przed 

Moskwą. Zostało mu powierzone 
kierowanie sprawami zagraniczny-
mi barżan, czyli głównie szukanie 
pomocy dla konfederacji na dwo-
rach europejskich, co wiązało się 
z licznymi podróżami. Dla ugrun-
towania wiedzy studiował w Lej-
dzie prawo, nauki przyrodnicze i fi-
lozofię. 

W rócił do Polski, do 
rodzinnego Będomi-
na, w 1772 r. po klę-

sce konfederacji barskiej i pierw-
szym rozbiorze kraju. W tym 
czasie powstały Myśli polityczne 
o wolności cywilnej, którymi wy-
stąpił przeciw fałszywemu poj-
mowaniu wolności w szlachec-
kiej Rzeczpospolitej. 

Po śmierci żony, Kunegundy 
Drwęskiej, ponownie zaangażo-
wał się w działalność polityczną. 
Król uczynił go szambelanem, 
a jako członek Towarzystwa do 
Ksiąg Elementarnych wizyto-
wał szkolnictwo na Litwie, gdzie 
wykrył poważne nadużycia i re-
formował Akademię Wileńską. 
Z jego pracy w komisji przygo-
towującej nowy kodeks praw, 
odrzucony jednak potem przez 
sejm w 1780 r., pozostały Listy 
patriotyczne do Jaśnie Wielmoż-
nego eks kanclerza Zamoyskie-

Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów,  
Juliusz Kosak
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go prawa układającego pisane. 
W ich treści można odnaleźć 
krytykę dotychczasowego ustro-
ju Polski, słabość rządów, sa-
mowolę magnaterii oraz postu-
lat wyzwolenia chłopów, znie-
sienia pańszczyzny i zastąpienia 
jej czynszami – jak na owe czasy 
poglądy niezwykle rewolucyjne.

Po ponownym ożenku, z Es-
terą Wierusz-Kowalską, osiadł  
w nowo zakupionym majątku Ma-
nieczki i dał się poznać jako cenio-
ny twórca literacki. Światło dzien-
ne ujrzały utwory teatralne, ope-
rowe libretta i różne wiersze oko-
licznościowe. Twórczość literac-

ka nie przeszkadzała Wybickie-
mu w dalszej działalności publicz-
nej. Choć nie był posłem w trakcie 
Sejmu Czteroletniego, to udzie-
lał się przy wdrożeniu Konstytu-
cji 3 Maja. Uczestniczył w Insu-
rekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. 
i wtedy poznał generała Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego, z którym, po 
upadku Powstania Kościuszkow-
skiego, organizował legiony pol-
skie we Włoszech. 

W 1797 r. napisał słowa Pieśni 
legionów polskich we Włoszech, 
z których dziś jest najbardziej zna-
ny. Ta pieśń patriotyczna, poświę-
cona generałowi Dąbrowskiemu 

– stąd jej dzi-
siejsza nazwa 
„Mazurek Dą-
browskiego”, 
od 1927 r. jako 
hymn państwo-
wy jest obec-
na przy wszyst-
kich ważnych 
rocznicach, uro-
czys tośc iach  
i wydarzeniach 
z w i ą z a n y c h  
z Polską i Po-
lakami. Tekst 
ś p i e w a n e g o 
dziś hymnu nie-
co odbiega od 
wersji, jaka wy-
szła spod pió-
ra Wybickiego 
– modyfikacje 
dotyczą dosto-
sowania języ-
ka do bardziej 
współczesnego, 
zamiany kolej-
ności zwrotek 
oraz skrócenia 
obecnie śpie-
wanej pieśni  
o dwie zwrotki. 

N a j w i ę k -
sze nadzieje na 
przywrócenie 

Polsce niepodległości pokładano 
w obietnicy Napoleona. Na jego 
polecenie przygotowano ode-
zwę do Polaków z poznańskie-
go, aby rozpoczęli powstanie. Jej 
tekst pisał Wybicki, a podpisali 
się pod nim wspólnie z gen. Dą-
browskim. 

Rozpoczęło się tworze-
nie zrębów Księstwa 
Warszawskiego. Mię-

dzy innymi dzięki swojej zna-
jomości prawa Wybicki został 
pełnomocnikiem Napoleona 
na zajmowanych ziemiach pol-
skich, gdzie miał stworzyć zrę-
by nowej administracji. Jako 
członek napoleońskiej Komisji 
Rządzącej pracował przy apro-
wizacji, nadzorze nad policją, 
a także organizował zaopatrze-
nie armii przygotowującej się 
do wojny z Prusami. Jego dzia-
łania spotkały się z uznaniem 
Napoleona. Podczas delegacji 
w Dreźnie był świadkiem nada-
nia przez Napoleona konstytu-
cji Księstwu Warszawskiemu,  
a on sam otrzymał z rąk cesarza 
złoty krzyż Orderu Legii Hono-
rowej. 

Klęska wojsk Napoleona  
w Rosji była również upadkiem 
planów odrodzenia państwa pol-
skiego. Ściganie Wybickiego 
przez władze pruskie zakończyło 
się dopiero po interwencji księ-
cia Adama Jerzego Czartoryskie-
go u cara Aleksandra I.

Pod koniec życia, w latach 
1917-20, był jeszcze prezesem 
Sądu Najwyższego. Zmarł 10 
marca 1822 r. w swoich ukocha-
nych Manieczkach. W 1923 r. 
szczątki złożono w Krypcie Za-
służonych Wielkopolan w ko-
ściele św. Stanisława w Pozna-
niu. 

W Będominie mieści się 
obecnie jedyne na świecie Mu-
zeum Hymnu Narodowego.

Renata LesickaFa
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W książka zawarte są opisy przeżyć córek i synów kilkunastu 
ofiar czerwonego terroru, w tym m.in.: kpt. Zdzisława Brońskiego 
ps. „Uskok”, sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek”, ppłk. dypl. Macie-
ja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”, kpt. Stanisława Łukasika ps. „Ryś”, 
rtm. Witolda Pileckiego i mjr. Antoniego Żubryda ps. „Zuch”.

W poruszających wspomnieniach przywoływane są postaci oj-
ców, których brak odcisnął piętno na życiu ich dzieci oraz opisy szy-
kan i represji doznanych ze strony funkcjonariuszy PRL-owskiego 
państwa.

Trwającą niekiedy do dziś traumą, stały się poszukiwania utaj-
nionych przez dziesięciolecia miejsc pochówku ojców, po których 
oprawcy starali się zatrzeć wszelkie ślady. 

Wspomnienia dzieci Żołnierzy Niezłomnych nie są lekturą ła-
twą w odbiorze, ale książka stanowi cenny i niezbędny element na-
szej wiedzy o najnowszej historii Polski.

Bohaterami książki są wybitni przedstawiciele polskiego nar-
ciarstwa: Bronek Czech, Staszek Marusarz i jego siostra Helena. 
Bronek był pierwszym polskim zawodnikiem, który nie ustępował 
światowym sportowcom. Staszek z kolei co prawda nie zdobył ty-
tułu mistrza świata, ale zagroził monopolowi na zwycięstwo za-
wodników ze Skandynawii. Talent Heleny był ogromny i wieszczo-
no jej, że będzie słynna na całym świecie.

Niestety, w jednej chwili ich kariery sportowe zostały brutal-
nie przerwane. Bronek został aresztowany i trafił do obozu koncen-
tracyjnego w Auschwitz, gdzie zmarł po 4 latach piekła. Staszek  
z Heleną ruszyli na szlak kurierski, ale nie udało im się uciec. He-
lena przez 12 miesięcy była torturowana, aż w końcu ją rozstrzela-
no. Staszek wielokrotnie uciekał, nawet z celi śmierci. Trafił osta-
tecznie na Węgry, gdzie jako jedyny ze wspominanej trójki docze-
kał końca wojny.

Profesorowa Szczupaczyńska ma tysiąc spraw na głowie. Musi 
pamiętać o pulardzie na obiad, nie zapomnieć kupić wina przeciw-
ko cholerze, sprawdzić, czy nowa służąca dobrze wyczyściła sre-
bra. I jednocześnie potwornie się nudzi. Kraków w 1893 roku nie 
obfituje w atrakcje. Kiedy więc przypadkiem dowiaduje się, że  
w słynnym Domu Helclów zaginęła jedna z pensjonariuszek, za-
czyna działać. Z wrodzoną dociekliwością – niektórzy mogliby ją 
nazwać wścibstwem – rozpoczyna śledztwo.

Kryminał Szymiczkowej to zaskakujący pastisz literatury z epo-
ki, który dowodzi, że w mieszczańskim świecie pani Dulskiej jest 
miejsce na sensacyjną aferę. Przekorna gra z konwencją, wyjątko-
wy styl, cięte dialogi i przewrotny portret Krakowa końca XIX wie-
ku. Błyskotliwa powieść Szymiczkowej wdzięk klasycznego kry-
minału łączy z pyszną satyrą na dawno minioną epokę.

Marylę Szymiczkową powołał do życia duet literacki: Jacek 
Dehnel i Piotr Tarczyński.
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Punktem wyjścia należy 
uczynić art. 17 kodeksu pracy, 
który jako jedną z podstawo-
wych zasad prawa pracy ustana-
wia obowiązek pracodawcy uła-
twiania pracownikom podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych.  
Z samego art. 17 trudno jest jed-
nak konstruować jakieś prawa  
i obowiązki w relacji pracowni-
ka ze swoim pracodawcą. Stąd 
też większą praktyczną donio-
słość mają art. 102-1036 kp, 
które poświęcone są w całości 
kwalifikacjom zawodowym pra-
cowników.

Poza wskazaniem, że to, jakie 
kwalifikacje są wymagane przez 

pracodawcę do pracy na danym 
stanowisku, powinno się zasad-
niczo określić w układzie zbioro-
wym pra cy lub regulaminie wy-
nagradzania, przepisy te koncen-
trują się na regu łach podnoszenia 
kwalifikacji przez pracowników.

Zdecydowanie kluczowe jest 
określenie, że przez podnosze nie 
kwalifikacji (z wszelkimi tego 
skutkami) rozumie się zdoby-
wanie lub uzupełnianie wiedzy 
i umiejęt ności przez pracownika 
z inicjaty wy lub za zgodą praco-
dawcy (art. 1031 § 1 kp). 

Oznacza to, że pozo stałe re-
gulacje zawarte w tej części Ko-
deksu pracy mają zastosowa-

nie tylko wówczas, gdy dane 
szkole nie pracownika jest reali-
zowane na wniosek pracodawcy 
(pracodaw ca „wysyła” pracow-
nika na szkole nie) lub za jego 
zgodą (pracownik sam „idzie na 
szkolenie”, ale pra codawca zo-
staje o tym poinformo wany i for-
malnie się na to zga dza). 

Oczywiście pracownik może 
podnosić kwalifikacje całkowi-
cie „prywatnie”, nie informując 
o tym pracodawcy (albo nie uzy-
skując na to zgody) i nie może to 
być przez pracodawcę zabronio-
ne. Jednak w takiej sytuacji co do 
zasady nie korzysta on z upraw-
nień kodekso wych, chyba że zo-

Wielokrotnie poruszana była 
tematyka urlopów. zawsze 
podkreślano przy tym, że pol-
skie prawo pracy przewidu-
je urlopy o bardzo zróżnicowa-
nym charakterze i przeznacze-
niu, a tym, co je łączy, jest fakt, 
iż okres urlopu jest okresem 
nieświadczenia pracy przez 
pracownika, a jego nieobecność 
w pracy jest usprawiedliwiona. 
W tym miejscu przybliżony zo-
stanie jeden z rodzajów urlo-
pów regulowanych przepisami 
Kodeksu procy, tj. urlop szkole-
niowy.



 
Czas Solidarności, marzec-kwiecień 2022nieznajomość prawa szkodzi

Dr Jakub Szmit, 
starszy specjalista w Zespole 

Prawnym KK NSZZ Solidarność

34

stanie zawarte odpowiednie po-
rozumienie w tej kwestii z praco-
dawcą. Co ważne, nawet w razie 
uzgodnienia w tej sytuacji okre-
ślonych praw dla pracownika nie 
muszą one spełniać standardów 
kodeksowych.

Warto wreszcie podkreślić, że 
podnoszenie kwalifikacji może 
przybierać różnorodne formy, 
np. szkolenia, kursy, dokształce-
nie, ale także naukę w szkole czy 
studia (w tym podyplomowe).

Przechodząc do uprawnień, 
któ re przewiduje Kodeks pra-
cy, można je podzielić na obli-
gatoryjne oraz fakultatywne. Do 
pierwszej kategorii zalicza się 
wspomniany urlop szko leniowy 
oraz zwolnienie z całości lub czę-
ści dnia pracy na czas niezbędny, 
by punktualnie przybyć na obo-
wiązkowe zajęcia oraz na czas 
ich trwania. Ponadto, jeżeli stro-
ny tak postanowią (a w prakty-
ce zdecyduje się na to pracodaw-
ca), pracownikowi można przy-
znać dodatkowe świad czenia, 
w szczególności pokrycie opłat 
za kształcenie, przejazdy, pod-
ręczniki i zakwaterowanie.

W konsekwencji, jeżeli 
podno szenie kwalifikacji dane-
go pra cownika odbywa się za 
zgodą lub z inicjatywy praco-
dawcy, może on z mocy ustawy 
liczyć co najmniej na ułatwienia 
organizacyjne, nato miast kwe-
stie finansowe pozostają zależ-
ne od indywidualnych ustaleń  
z pracodawcą.

Jak sama nazwa wskazuje, 
urlop szkoleniowy przysługu-
je pracow nikowi podnoszącemu 
kwalifikacje z inicjatywy lub za 
zgodą pracodawcy (art. 1031 §1 
pkt 2 Kodeksu pracy). Tym sa-
mym cel tego urlopu jest oczy-
wisty – ma on umożliwić pra-

cownikowi wypełnienie obo-
wiązków związanych z uczest-
nictwem w da nym szkoleniu.

Z punktu widzenia pracow-
ników bez wątpienia olbrzy-
mie znaczenie ma fakt, że za 
czas urlopu szkolenio wego pra-
cownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. Wynagrodze-
nie ta kie oblicza się według za-
sad obowiązu jących przy usta-
laniu wynagrodzenia za urlop,  
z tym że składniki wynagro-
dzenia ustalane w wysokości 
przecięt nej oblicza się z miesią-
ca, w którym przypadło zwolnie-
nie od pracy lub okres niewyko-
nywania pracy.

Ustawodawca określa też wy-
miar urlopu szkoleniowego, któ-
ry wynosi:
– 6 dni – dla pracownika 

przystępują cego do egzami-
nów eksternistycznych;

– 6 dni – dla pracownika przystę-
pującego do egzaminu matu-
ralnego;

– 6 dni – dla pracownika 
przystępu jącego do egzaminu 
potwierdzającego kwalifika-
cje w zawodzie lub egzaminu 
zawodowego; 

– 21 dni w ostatnim roku studiów 
– na przygotowanie pracy dy-
plomowej oraz przygotowanie 
się i przystąpienie do egzami-
nu dyplo mowego. 
Podobnie, jak w przypadku 

urlopu wypoczynkowego, urlo-
pu szko leniowego udziela się 
w dni, które są dla pracowni-
ka dniami pracy, zgodnie z obo-
wiązującym go rozkładem czasu 
pracy. Ponadto, pomimo że Ko-
deks pracy tego wprost nie re-
guluje, należy z całą pewnością 
przyjąć, że urlop szkoleniowy 
udzielany jest na wnio sek pra-
cownika. 

Tym, co jest z kolei specy-
ficzne, jest to, że pracownik nie 
może dowolnie wybrać termi-
nu sko rzystania z tego urlopu, 
tylko musi być on powiązany  
z konkretnymi etapami podno-
szenia kwalifikacji. Co oczywi-
ste, w związku ze ściśle okre-
ślonym charakterem urlo-
pu szkoleniowego, skorzysta-
nie z niego przez pracownika 
nie zmniejsza liczby dni urlopu 
wypo czynkowego, który ma od-
mienny cel.

Warto przy tym podkre-
ślić, że obok samego urlopu 
ustawodaw ca przewiduje jesz-
cze uprawnienie o zbliżonym 
charakterze, tj. zwolnienie z ca-
łości lub części dnia pracy, na 
czas niezbędny, by punktual-
nie przybyć na obowiązkowe 
zajęcia oraz na czas ich trwa-
nia. Ma ono zatem bardziej cha-
rakter doraźny. Ustawo dawca 
nie wskazuje żadnych ram tego 
zwolnienia, co oznacza, że pra-
cownik ma prawo do takiej ilo-
ści wolnego, ile jest konieczne, 
żeby mógł w pełni brać udział 
w szkoleniu. Pracownik nie wy-
konujący pracy z tego powo-
du (po dobnie, jak w przypadku 
urlopu szko leniowego) zacho-
wuje prawo do wy nagrodzenia. 
Co więcej, także w tym wypad-
ku konieczny będzie wniosek 
pracownika (można przy tym 
przyjąć formułę jednokrotnego 
wniosku, jeżeli zwolnienie mia-
łoby dotyczyć okresów z góry 
znanych, np. co tydzień w pią-
tek z ostatnich 2 godzin pracy).
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Futbolowy pasjonat, dziennikarz, autor mono-
grafii piłkarskich ze Świdnika, prezes stowarzy-
szenia Manufaktura Futbolu, organizator wielu 
imprez sportowo-rekreacyjnych dla piłkarzy ama-
torów. 

Posiadacz największej w Polsce kolekcji zdjęć 
drużyn piłkarskich z całego świata. Na swoje 50 
urodziny chce zgromadzić 50000 zdjęć. Postępy  
w kolekcji można śledzić na blogu kolekcja-

jack1974.futbolo-
wo.pl

Od 2015 roku 
czynny zawodnik 
Reprezentacji Pol-
skich Pisarzy w pił-
ce nożnej. 

Głęboko w ser-
cu nosi słowa Świę-
tego Jana Pawła II: 
„Ze wszystkich rze-
czy nieważnych pił-
ka nożna jest naj-
ważniejsza”.

futbolowe 
„białe kruki” - 6

W czasach PRL wielu Polaków wyjeżdżało 
za granicę w poszukiwaniu lepszego życia. Nie-
którzy po pewnym czasie wracali, ale znacz-
nie więcej było takich, którym się powiodło. 
To szczęście miał również Dariusz Wosz, które-
go rodzina w 1979 r. postanowiła wyjechać za za-
chodnią granicę. Młody Darek miał wtedy 10 lat, 
marzył o grze w Górniku Zabrze i reprezentacji. 
Tych marzeń nigdy nie zrealizował, ale zagrał 
za to w Bundeslidze oraz został reprezentantem 
Niemiec.

Rodzice Darka w 1979 r. postanowili wy-
jechać za zachodnią granicę, choć nie do Nie-
miec Zachodnich, lecz do NRD. Nowym miej-
scem zamieszkania stało się Halle, gdzie szyb-
ko okazało się, że warunki do życia są całkiem 
dobre, a grać w piłkę można znacznie wcześniej 
niż w Polsce. Przez pierwsze pół roku mały Da-
rek grał w piłkę tylko w ogrodzie wujka. Kie-
dyś przez płot zajrzał jego kolega i zaprowadził 
go do klubu na trening. Potem poszło już z gór-
ki. W 1981 r. Wosz trafił do drużyny trampka-

Boston United FC (Anglia). Paul Gascoigne drugi od lewej w górnym rzędzie.

Reprezentacja NRD
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Na zdjęciu reprezentacja NRD z 1900 roku. Dariusz Wos – pierwszy od prawej w dolnym rzędzie
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rzy Chemie Halle, w barwach 
którego w 1986 r. zadebiutował 
w Oberlidze. W międzyczasie 
grywał też w młodzieżowej re-
prezentacji NRD, z którą odno-
sił spore sukcesy. Wraz z kole-
gami zajął trzecie miejsce w tur-
nieju Coca-Coli, który odbył się 
w Chile w 1987 r. 

W ystępujący na pozy-
cji środkowego po-
mocnika zawodnik 

szybko stał się czołową postacią 
Oberligi. Jego udane występy 
nie umknęły uwadze trenera re-
prezentacji NRD, który powołał 
go na mecz z Finlandią. W mar-
cu 1989 r. Dariusz zaliczył swój 
pierwszy występ w reprezenta-
cji kraju. Co ciekawe, od razu 
otrzymał od trenera Manfreda 
Zapfa numer 10, co dla 20-lat-
ka musiało być wielkim wyróż-
nieniem. 

Kto wie, być może Da-
rek stałby się futbolową le-
gendą Niemiec Wschodnich 
na miarę Jurgena Sparwasse-
ra czy Joachima Streicha, jed-
nakw 1990 r. runął mur ber-
liński i wszystko uległo zmia-
nie. Piłkarzom z byłego NRD 
nie było łatwo odnaleźć się 

w nowej rzeczywistości, a Da-
rek nie był wyjątkiem. Jego 
klub po przemianach wylądo-
wał w 2. Bundeslidze, gdzie 
grał już jako Hallescher SC.

Warto się zastanowić czy fili-
granowy rozgrywający (169 cen-
tymetrów wzrostu) mógł wów-
czas zagrać dla reprezentacji 
Polski. Co prawda grał on już 
w meczach o punkty dla NRD, 
ale ten kraj przecież już nie ist-
niał. Sam zainteresowany wie-
lokrotnie powtarzał, że chciał-
by zagrać z orzełkiem na pier-
si, lecz FIFA pozostała nieubła-
gana. Jego trenerem był wte-
dy Klaus Toppmoeller. Pewne-
go dnia zapytał Darka, dlaczego 
właściwie nie gra w polskiej ka-
drze. Ludzie z klubu w Bochum 
przygotowali oficjalne zapyta-
nie do FIFA czy nie ma ku temu 
żadnych przeszkód formalnych. 
Po jakimś czasie przyszła jed-
nak odmowa, bowiem Wosz 
grał już wcześniej w reprezenta-
cji NRD...

Czy tak naprawdę w tamtych 
czasach przydałby się reprezenta-
cji Polski? W czasach, kiedy no-
torycznie poszukiwała ona klaso-
wego rozgrywającego, odpowiedź 

może być tylko jedna – zdecy-
dowanie tak. W kadrze przez pe-
wien czas był co prawda Piotr No-
wak, który również cieszył się do-
skonałą reputacją w Bundeslidze, 
ale jego kariera w drużynie naro-
dowej zakończyła się w 1997 r., 
czyli wtedy, gdy Wosz osiągał 
apogeum formy. 

Po odejściu z Bochum Wosz 
trafił do Herthy Berlin, z którą 
w sezonie 1998/99 zajął trzecie 
miejsce w niemieckiej Bunde-
slidze. Z Berlinem pożegnał się 
w 2001 roku. Marzył o wyjeź-
dzie do Hiszpanii lub do Włoch. 
Długo czekał na odpowiednią 
ofertę, ale się nie doczekał. Po-
został więc w Niemczech, gdzie 
wykreował się na legendę Bo-
chum. 

W rócił na stare śmie-
ci w 2001 r. i natych-
miast zaczął wzbu-

dzać podziw kibiców VfL. W tym 
klubie pozostał aż do 2007 r. Jego 
bilans zamknął się na 453 wystę-
pach i 57 bramkach w Bunde-
slidze oraz 94 grach i 15 trafie-
niach w Oberlidze. Takiego bi-
lansu może mu pozazdrościć 
wielu wybitnych reprezentantów 
Polski. 
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Paul Gascoigne był jednym 
z najwybitniejszych angielskich 
piłkarzy. Swoją piłkarską karie-
rę „Gazza” zaczynał w lokalnym 
klubie Redheugh Boys Clubs,  
w 1983 r. podpisał kontrakt 
z Newcastle United, od 1988 
roku był zawodnikiem Totten-
ham Hotspur. 

W 1988 r. zadebiutował rów-
nież w reprezentacji Anglii. 
Na Mistrzostwach Świata 1990 
roku dostał żółtą kartkę w półfina-
le przegranym z RFN po serii rzu-
tów karnych (pierwszą otrzymał  
w meczu z Belgią), co uniemoż-
liwiło mu grę w meczu o trzecie 
miejsce z Włochami. Gascoigne 
był wyróżniącym się zawodni-
kiem na turnieju, co przysporzyło 
mu wielu fanów. 

W 1992 r. wyjechał do Włoch, 
aby występować w S.S. Lazio. 
Tutaj doznał poważnej kontu-
zji i nie odegrał kluczowej roli 
w klubie. Wzrosło natomiast za-
interesowanie mediów jego oso-
bą. Gascoigne był osobowością 
medialną, bohaterem licznych 
skandali. W 1995 r. przeniósł się 
do Scottish Premier League, do 
klubu Rangers F.C., z którym 
trzykrotnie sięgał po mistrzo-

stwo Szkocji. Gascoigne był 
również wyróżniającym się za-
wodnikiem reprezentacji Anglii 
na Euro 1996. W 1998 r. został 
wykluczony z drużyny narodo-
wej przed mistrzostwami świa-
ta i zakończył reprezentacyjną 
karierę. 

W kadrze zagrał 57 razy i zdo-
był 10 goli. W 1998 r. podpisał kon-
trakt z Middlesbrough F.C., jednak 
jego problemy z alkoholem spo-
wodowały późniejsze rozwiąza-
nie kontraktu. Później grał jeszcze 
w Evertonie i Burnley, jednak nie 
był już w stanie osiągnąć niczego 
wielkiego. Karierę kończył w chiń-
skim klubie Gansu Tianma oraz 
w angielskim Boston United.  
W 2005 r. oficjalnie zakończył pił-
karską karierę i zajął się występo-
waniem w programach telewizyj-
nych oraz pracą trenera. W 2005 r. 
trenował m.in. portugalski lokalny 
zespół Algarve United oraz angiel-
ski FC Kettering Town.

20 lutego 2008 r. został za-
trzymany przez policję w hote-
lu Hilton Gateshead, na podsta-
wie ustawy o zdrowiu psychicz-
nym. 4 maja 2008 r. w hotelu 
Millenium w Liverpoolu zamó-
wił stek, po czym zmienił swo-
je zamówienie na sam nóż. Ob-
sługa hotelowa mu go nie zanio-

sła, ponieważ stwierdziła chęć 
popełnienia samobójstwa przez 
piłkarza. Policja zastała piłka-
rza próbującego utopić się w ła-
zience. Był to efekt upojenia al-
koholowego oraz ciężkiej depre-
sji piłkarza.

20 sierpnia 2018 r. Gasco-
igne został aresztowany na dwor-
cu w Durham. Byłemu piłkarzo-
wi postawiono zarzuty o napaść 
seksualną wobec jednej z pasaże-
rek pociągu.

W 2020 r. zapisała się nowa 
karta w piłkarskiej historii Wysp 
Salomona, małego państwa 
położonego w południowo-
wschodniej Oceanii. W sierpniu 
tego roku po raz pierwszy wy-
startowała damska Premier Le-
ague Solrais. Sponsorem tytu-
larnym ligi był lokalny dystry-
butor ryżu – firma Solrais. Były 
to pierwsze tego typu rozgrywki 
futbolowe dla drużyn kobiecych 
na Wyspach Salomona, zorga-
nizowane przez krajową fede-
rację. 

W pierwszym, debiutanckim 
sezonie, który trwał do listopa-
da, wzięło udział osiem drużyn: 
Koloale FC, Solright FC, Friga-
tes United, RSIPF Royals, Haura 
FC, Marist FC, Naha FC i Ren-
bel Ibis. Walka o tytuł mistrzow-
ski trwała do ostatniej kolejki, 
w której drużyna RSIPF Roy-
als spotkała się z Naha FC. Li-
derki tabeli z RSIPF miały dwa 
punkty przewagi nad rywalkami 
z Naha. Dzięki bramce kapitanki 
Royals – Laydah Samani, która 
zdobyła swoją dziesiątą bramkę 
w sezonie, ekipa RSIPF zwycię-
żyła 2:1 i sięgnęła po historycz-
ny tryumf w kobiecej lidze Wysp 
Salomona. 

Jacek Kosierb

Drużyna RSIPF Royals – Laydah Samani pierwsza od lewej w górnym rzędzie

Rsipf Royals 
(Wyspy Salomona

Boston United FC (Anglia)
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Gdy ptaki zaczynają śpiewać, 
dni stają się coraz dłuższe, a pro-
mienie słońca coraz cieplejsze 
zdarza się nam złapać przezię-
bienie lub infekcję.

Często zadajemy sobie pyta-
nie, jak to możliwe, przecież tak 
dbam o siebie. A możliwe, bo to, 
co dzieje się w przyrodzie ma na 
nas niebagatelny wpływ. Ptasie 
trele o poranku, kwitnące prze-
biśniegi pod blokiem, słońce 
ogrzewające naszą twarz przez 
szybę i cała seria innych zwiastu-
nów wiosny sprawiają, że traci-

my czujność. A to założymy zbyt 
lekkie ubranie lub buty i zmarz-
niemy, a to spotkamy się z kimś 
kichającym i rozsiewającym za-
razki. Dopada nas wtedy prze-
ziębienie, infekcja wirusowa, ból 
gardła czy katar. Co robić?

Przede wszystkim należy 
działać i nie pozwolić objawom 
się rozwijać. Na początek war-
to sięgnąć po domowe sposoby, 
które pomogą odetkać zatkany 
nos, obniżyć podwyższoną tem-
peraturę i złagodzić chrypkę lub 
kaszel. W każdej rodzinie są ta-

kie sposoby, każda babcia, cio-
cia czy mama zna coś skuteczne-
go na przeziębienie (m.in. grza-
ne wino, wódka z pieprzem, gęsi 
smalec, rosół, syrop z cebuli).

Jednymi z pierwszych obja-
wów są dreszcze i dokuczliwe 
uczucie zimna. Aby się ich po-
zbyć, warto otulić się ciepłym 
kocem i użyć termoforu. Można 
wziąć ciepły prysznic. W przy-
padku kataru sprawdzi się gorą-
ca kąpiel z dodatkiem olejków 
eterycznych np. eukaliptusowe-
go, a także moczenie nóg w cie-

uwaga 
na przeziębienie

fot. pixabay
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płej wodzie z solą lub musztar-
dą (tak, musztardą!) albo ziarna-
mi gorczycy. Gdy miałam kilka 
lat, wczesną wiosną mama za-
brała mnie do babci. Droga bie-
gła przez pole i łąkę, a łąkę prze-
cinał rów wypełniony wodą. 
Można było nadłożyć trochę dro-
gi, aby dojść do kładki, a można 
było przeskoczyć przez rów, co 
niejednokrotnie już robiłyśmy. 
Tym razem jednak wylądowałam 
w samym środku rowu i po pas 
zanurzyłam się w lodowatej wo-
dzie. Bliżej było do domu bab-
ci niż do naszego, więc gdy zo-
stałam wyłowiona, ruszyłyśmy 
szybko przed siebie. 

Na miejscu rozpoczęła się 
„akcja ratunkowa”. Ciocia i bab-
cia przebrały mnie w suche ubra-
nia kuzynki, która leżała w tym 
czasie przeziębiona pod pierzy-
ną. Mimo suchych ubrań czułam 
przeszywające mnie zimno. Za-
pakowano mnie obok kuzynki 
pod pierzynę, pod którą wsunięto 
szklane butelki z wrzątkiem. Pa-
miętam, że jadłam wtedy gorący 
rosół. Pomimo „kąpieli w przerę-
bli” (do dziś tak nazywam tę przy-
godę) i leżenia pod jedną pierzy-
ną z chorującą dziewczynką wy-
szłam z całej przygody obron-
ną ręką, ba nie miałam nawet ka-
taru. Po co o tym wspominam? 
Aby udowodnić, jak duże znacze-
nie ma rozgrzanie organizmu po 
przemarznięciu.

W ychłodzonemu orga-
nizmowi trzeba do-
starczyć ciepła rów-

nież od wewnątrz. Warto się-
gnąć po rozgrzewające napo-
je: herbatę z sokiem malino-
wym, miodem (miodu nie wol-
no podgrzewać powyżej 40°C), 
cytryną, imbirem (działanie na-
potne, uodparniające, łagodzą-
ce kaszel, zmniejszające drapa-
nie w gardle i ból); mleko z ma-
słem i miodem (nawilża gardło  

i hamuje odruch kaszlu); mle-
ko z czosnkiem (ułatwia od-
krztuszanie, rozgrzewa, wzma-
ga potliwość, obniża gorączkę 
i udrażnia drogi oddechowe); 
napary ziołowe: z kwiatu lipy, 
kwiatów czarnego bzu, tymian-
ku, podbiału, dziewanny.

Ból gardła i uporczywy 
kaszel złagodzą płukan-
ki, takie jak woda z solą 

(do szklanki cieplej wody, nale-
ży wsypać łyżkę soli i dokładnie 
wymieszać) czy ziołowe (z liści 
szałwii, koszyczka rumianku i li-
ści nagietka; zioła zalane wrząt-
kiem pozostawiamy pod przy-
kryciem 20-30 minut, po czym 
przecedzamy i lekko studzimy), 
którymi można płukać gardło 
kilka razy dziennie.

Niezwykle istotne jest świe-
że powietrze w naszym otocze-
niu. Zdecydowanie lepiej od-
dycha się, gdy jest chłodniejsze  
i bardziej wilgotne. Warto za-
dbać o to również w domu i re-
gularnie wietrzyć wszystkie po-
mieszczenia (zwłaszcza w okre-
sie grzewczym). Temperatura 
otoczenia nie powinna przekra-
czać 21°C, a zalecana wilgotność 
to ok. 60%. Wystarczy otworzyć 
okna chociaż na 10 minut rano  
i przed snem.

Katar może bardzo uprzy-
krzyć życie. Dobrze jest zadbać 
o nawilżenie dróg oddechowych 
za pomocą inhalacji z soli fizjo-
logicznej czy olejków eterycz-
nych, np. sosnowego, eukalip-
tusowego, lawendowego, roz-
marynowego, goździkowego,  
z drzewa herbacianego (do aro-
materapii stosujemy olejki ete-
ryczne, a nie zapachowe!). Do 
inhalacji można użyć szklanki 
(do ciepłej wody dodajemy kil-
ka kropel olejku i wdychamy 
wprost ze szklanki), kominka do 
aromaterapii (wdychamy parują-
cy olejek) czy miski (pochylamy 

się nad nią, zakrywamy głowę 
ręcznikiem i oddychamy parują-
cym olejkiem). Trzeba zachować 
szczególną ostrożność ze wzglę-
du na wysoką temperaturę.

Ogromną ulgę w oddychaniu 
przynosi smarowanie nosa ma-
ścią majerankową, klatki piersio-
wej gęsim smalcem lub olejka-
mi eterycznymi (należy najpierw 
wykonać próbę alergiczną; moż-
na wymieszać olejek z olejem ro-
ślinnym, np. kokosowym czy oli-
wą z oliwek), stóp i skroni rów-
nież olejkami.

W przypadku gorączki czoło, 
kark, nadgarstki lub łydki moż-
na ochłodzić, przykładając gazę 
lub ręcznik zmoczone w chłod-
nej wodzie. Powtarza się tę czyn-
ność, zmieniając okład, gdy się 
ogrzeje, aż do spadku tempera-
tury.

Nie od dziś wiadomo, że 
najlepszym lekarstwem 
jest sen, dlatego gdy do-

padnie nas przeziębienie, należy 
odstawić na kilka dni pracę, dużo 
spać i wypoczywać, dbać o odpo-
wiednie nawodnienie organizmu 
(pić dużo płynów!). Bardzo waż-
na jest higiena, ponieważ w prze-
poconej pościeli i piżamie gnież-
dżą się bakterie. Ukojenie bolą-
cym mięśniom przyniesie lek-
kie rozciąganie (zniweluje uczu-
cie „zastania”). Warto dać organi-
zmowi jeszcze kilka dni po ustą-
pieniu objawów na regenerację 
i się nie przemęczać. Jeśli po 3-4 
dniach objawy przeziębienia nie 
ustąpią lub zaczną się nasilać, na-
leży skonsultować się z lekarzem.

Niniejszy tekst ma charakter 
informacyjno-edukacyjny. Au-
torka żywo interesuje się tema-
tem i zachęca do poszerzania 
wiedzy z tego zakresu oraz bez-
względnego konsultowania jej 
przed zastosowaniem ze swoim 
lekarzem.

Szeptunka
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Moja dziewczyna do ojca: 
„Postanowiliśmy się pobrać”.

Jej ojciec do mnie: „Trzeba 
było najpierw mnie zapytać”.

Ja: „Szczerze, nie jest Pan  
w moim typie”.

*
Idzie sobie żółw, spotyka dru-

giego bez pancerza. Pyta:
– Co Ci się stało?
– Aaa... uciekłem z domu.
*
Jasio ma problem z przecin-

kami, zupełnie nie wie, gdzie je 
stawiać. Po powrocie ze szkoły 
oznajmia mamie:

– Znowu pała z dyktanda…
– Niemożliwe – mówi mama. 

– Pokaż zeszyt…
Czyta, co napisał syn: „Do 

chaty wszedł myśliwy na głowie, 
miał czapkę na nogach, nowe buty,  
z cholewkami w zębach, papieros 
w oczach, świeciła mu radość”.

*
Spotkali się murarz, ogrodnik 

i elektryk i kłócą się, czyj fach 
jest najstarszy.

Murarz mówi, że oni już 
murowali piramidy w Egipcie,  
a nawet wieżę Babel. Ogrodnik 
twierdzi, że oni już kosili traw-
niki i sadzili kwiatki w raju.  
A elektryk mówi: – To wszyst-
ko nic. Jak Pan Bóg powiedział 
„Niech stanie się światło”, to my 
już mieliśmy kable położone.

*
Żona: nie rozmawiam z tobą!
Mąż: OK.
Żona: nie interesuje cię, dla-

czego z tobą nie rozmawiam?

Mąż: szanuję twoją decyzję  
i wierzę, że jest słuszna.

*
Szykowany jest nowy poda-

tek, który będą płacić kobiety po-
siadające męża.

Za młodszego – podatek od 
luksusu.

Za męża w tym samym wie-
ku – podatek obrotowy.

Za męża starszego – podatek 
od nieruchomości.

*
Nad rzeką strażnik miejski 

kontroluje wędkarza.
– Poproszę kartę wędkarską.
– Nie mam – słyszy odpo-

wiedź.
– Więc płaci pan 50 zł kary.

– Ale za co???
– Za łowienie ryb bez karty 

wędkarskiej.
– Ja nie łowię ryb, ja tylko ką-

pię glizdę.
– W takim razie płaci pan 100 

zł.
– Dlaczego?
– Bo glizda nie ma kąpieló-

wek.
*
Nauczycielka w dzienniczku 

napisała: „Państwa syn nic nie 
umie”. Ojciec odpisał „Właśnie 
dlatego posyłamy go do szkoły”.

*
Przy wspólnym obiedzie roz-

mawiają katolik, protestant, mu-
zułmanin i żyd. 
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Katolik: – Jestem taki bogaty, 
że zamierzam kupić CityBank.

Protestant: – Ja jestem taki 
bogaty, że kupię General Motors.

Muzułmanin: – Ja jestem bo-
gatym księciem i kupię Microsoft.

Zapadła cisza, wszyscy cze-
kają co powie żyd. Ten zamie-
szał kawę, odłożył łyżeczkę na 
spodek i powiedział: – A ja nie 
sprzedam…

*
Sprawa w sądzie. Sędzia pyta: 

– Co pani ukradła?
– Puszkę brzoskwiń.
– A ile tych brzoskwiń było  

w puszcze?
– 6 sztuk.
– Czyn o niskiej szkodliwości 

społecznej, lecz prawo jest pra-
wem. Za każdą brzoskwinię do-
stanie pani jeden dzień aresztu.

Nagle na sali zapanowało po-
ruszenie. Jakiś człowiek wyry-
wa się strażnikom i idzie do sę-
dziego.

– Wysoki sądzie jestem jej 
mężem.

– Co, nie wytrzyma pan 6 dni 
bez żony?

– Nie o to chodzi, ona jeszcze 
ukradła torebkę maku…

*
Przychodzi mąż po pijanemu 

do domu i – póki żona w kuch-
ni – przemknął się do sypialni, 
przebrał, wziął największą książ-
kę, kładzie się do łóżka i udaje, 
że czyta.

Przychodzi żona: – Co, zno-
wu się schlałeś?

– Ależ skąd ten wniosek, ko-
chanie?

– Odłóż idioto tę walizkę  
i kładź się spać!

*
Na Podhalu wpada złodziej 

do sklepu.
– Dawaj kasę.
– Jakom, jęcmiennom cy gry-

canom?
*
Wieczorem przy usypianiu 

dziecka:
– Mamusiu dlaczego tatuś 

jest łysy?
– Bo mądrzy szybko łysieją.
– Mamusiu, a dlaczego ty 

masz takie długie włosy?
– Oj, śpij już…
*
Hrabina przyjmuje do pra-

cy nową służącą – dziewczynę 
z dalekiej wsi. Dziewczyna jest 
skromna, czysta i pracowita.

– Przyjmuję cię, aha, czy lu-
bisz kanarki i papugi?

– Ja tam, pani hrabino, jadam 
wszystko…

*
Mama pyta Kubę:
– I jak tam nowy nauczyciel?
– Chyba niewiele wie. Cały 

czas o coś nas pyta.
*
Narzeczona do wybranka:
– Po ślubie będziemy się dzie-

lić wszystkimi problemami...

– Ale ja nie mam żadnych 
problemów!

– Na razie ich nie masz...
*
– Dlaczego Pan nie ratował 

żony jak się topiła?
– A bo wydzierała się tak, jak 

zwykle.
*
Amerykańscy archeologo-

wie, podczas wykopalisk w oko-
licach Nowego Jorku, odkryli 
miedziane druty, przypominają-
ce kable elektryczne. Po szcze-
gółowych badaniach doszli do 
wniosku, że przodkowie rdzen-
nych Amerykanów posługiwali 
się telegrafem.

Kiedy dowiedzieli się o tym 
rosyjscy archeolodzy, przystą-
pili do poszukiwań w okolicach 
Moskwy. Nic nie znaleźli i na tej 
podstawie doszli do wniosku, że 
dalecy przodkowie Rosjan dys-
ponowali łącznością bezprzewo-
dową.

*
– Tato, w telewizji mówili, 

że akcyza na alkohol i papiero-
sy podrożeje. Czy to oznacza, że 
będziesz mniej pił i palił?

– Nie, to oznacza, że będziesz 
mniej jadł...

*
Przychodzi baba do lekarza:
– Panie doktorze, czy ja wy-

zdrowieję?
– A wie pani, że sam jestem 

ciekawy?
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