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W numerze:

papieskie odzNaczeNia 30-33

solidarność oświatowa 24-27

bohaterowie solidarności 18-19

człowiek z pasją 34-36

związek w akcji 3-4, 14-17

bł. ks. jerzy popiełuszko 10-13

niezłe ziółko 28-29

kronika związkowa 20-22

Nie odkładajcie na ju-
tro dobra, które możecie 

uczynić dzisiaj, ponieważ 
jutro może nie będziecie 

już mieli więcej czasu...

św. Jan Bosko

rozwój związku 6-9

żarty na deser 37-38

24 lipca – lublin
obchody regionalne

10:30 – złożenie kwiatów pod Krzy-
żem wdzięczności, Droga Mę-
czenników Majdanka 14

11:30 – Msza św. w archikatedrze lu-
belskiej, ul. Królewska 10

13:00 – spotkanie okolicznościowe  
w auli caritas lublin, ul. wy-
szyńskiego 2 (wjazd od unii lu-
belskiej) 

15:00 – poczęstunek

16 lipca – lublin 
Rocznica strajku lubelskich Kolejarzy

18:00 – Msza św. w kościele pw. najświętszego serca Jezuso-
wego, ul. Kunickiego 128

– przemarsz na teren byłej lokomotywowni lublin,
– przemówienia okolicznościowe,
– złożenie kwiatów pod pomnikiem Doli Kolejarskiej,
– poczęstunek.

felieton 23
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związek w akcji Czas Solidarności, maj-lipiec 2022

Najważniejszym punktem spotkania była prezenta-
cja książki pt. „Zobowiązujące dziedzictwo Lubelskie-
go Lipca 1980”.  Uzupełniliśmy również skład Zarzą-
du Regionu o dwie panie: Marzenna Chlebowska – To-
maszów Lubelski i Helena Nieradko – Hrubieszów. 
Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy.

Delegaci przyjęli również uchwały i stanowiska 
dotyczące m.in. ochrony ludzi pracy, sprawiedliwe-
go traktowania, godnego wynagrodzenia za pracę. 

XXXii walne zebranie Delegatów Regionu 
Środkowo-wschodniego nszz „solidarność” 
obradowało 21 czerwca br., na Katolickim uni-
wersytecie lubelskim Jana pawła ii.

XXXII Walne
ZebranIe DelegatóW
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związek w akcji Czas Solidarności, maj-lipiec 2022

Związkowcy Regionu Środko-
wo-Wschodniego postanowili 
zastrzec sobie prawa autorskie, 
do używania nazwy Lubelskie-
go Lipca 1980, odniesiono się 
również do kontrowersyjnych 
kwestii, związanych z organiza-
cją tegorocznych obchodów Lu-
belskiego Lipca 1980 lubelskich 
kolejarzy. W kontekście rosyj-
skiej agresji na Ukrainie, potę-
piono niczym nieuzasadnioną 
agresję i wyrażono poparcie dla 
Ukrainy.

Dziękujemy delegatom za 
obecność, merytoryczną dys-
kusję i zaangażowanie na rzecz 

wypracowania najlepszych 
rozwiązań wynikających  
z misji NSZZ „Solidar-
ność”. Dziękujemy gościom 
za przybycie na WZDR, za 
podzielenie się wiedzą, re-
fleksjami nt. „Solidarno-
ści”, a przede wszystkim, 
za sugestie dotyczące po-
szukiwania optymalnego 
modelu jej funkcjonowania 
i rozwoju.  

Praca Zarządu Re-
gionu została ocenio-
na pozytywnie, o czym 
świadczy udzielone ab-
solutorium przez nie-
mal wszystkich delega-
tów, za co dziękujemy.

Dokumenty przyjęte 
na XXXII WZDR do-
stępne są na naszej stro-
nie internetowej pod 
linkiem: http://www.
solidarnosc.org.pl/lu-
blin/files/pages/file/do-
kumentyWZD2022-
zbior%C3%B3wka.pdf

Tomasz Kupczyk



Zobowiązujące dziedzictwo 

Lubelskiego Lipca  

1980 roku

Red. naukowa  

Alina Rynio, Arkadiusz Jabłoński, Paweł Marzec

Żywię nadzieję, że dziedzictwo Lubelskiego Lipca 1980 

roku dając impuls do narodzin solidarności rozumianej jako za-

sada życia społecznego i postawa moralno-społeczna, a zarazem 

ruch społeczny i  niezależny samorządny związek zawodowy, 

w który wpisana była praworządność, walka z przemocą, złem 

i  poniżeniem – stanowiąc odpowiedź na potrzeby roku 1980 

i  współczesnego człowieka i  świata – pozostanie dalej wiel-

ką i piękną sprawą. Chodzi o to, aby w kolejnych pokoleniach 

trwało zapotrzebowanie na solidarność, „która solidarnością 

żyje”. Aby jednak tak się stać mogło niezbędne jest edukacyjne 

zaangażowanie wielu: rodziców, wychowawców i  formatorów, 

którzy – jak pisze papież Franciszek w  encyklice Fratelii tutti 

– „w szkole lub w różnych ośrodkach realizują trudne zadanie 

wychowywania dzieci i  młodzieży, mając świadomość, że ich 

odpowiedzialność dotyczy wymiaru moralnego, duchowego 

i  społecznego osoby”. Trzeba, aby wartości takie jak: wolność, 

wzajemny szacunek i solidarność były przekazywane od lat naj-

młodszych. „Także na osobach pracujących w dziedzinie kultu-

ry i środków społecznego przekazu spoczywa odpowiedzialność 

w zakresie wychowania i formacji, zwłaszcza we współczesnym 

społeczeństwie, w którym dostęp do narzędzi informacji i  ko-

munikacji jest coraz bardziej powszechny”. Miejmy nadzieję, że 

tak się stanie. Wszak „każde pokolenie – jeśli ma podjąć odpo-

wiedzialność za przyszłość i to jaką ona będzie – musi wiedzieć, 

dokąd idzie”. Ze wstępu Aliny Rynio
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rozwój związku Czas Solidarności, maj-lipiec 2022

Zapewne starsi (oczywiście 
stażem związkowym) czytelnicy 
pamiętają film Leonarda Bucz-
kowskiego „Przygoda na Ma-
riensztacie”. Miał on oczywiście 
wymiar propagandowy i z per-
spektywy czasu można go trak-
tować z lekkim przymrużeniem 
oka i z takim też zamiarem po-
stanowiłem wykorzystać słowa 
z piosenki, którą śpiewa w nim 

zespół Mazowsze. Mam na my-
śli „To idzie młodość”. Hasło 
jak najbardziej optymistyczne 
dla każdej organizacji. Bez na-
pływu „świeżej krwi” i otwarcia 
na pomysły coraz to młodszych 
członków grozić nam może ar-
chaizm i utrata kontaktu z ota-
czającą rzeczywistością społecz-
ną oraz potrzebami młodych,  
w naszym przypadku, pracow-

ników. Bez nich nie mamy przy-
szłości jako organizacja. No chy-
ba, że ktoś ma ambicje, żeby 
stać się związkiem emerytów. 
My oczywiście lubimy naszych 
emerytów, cenimy ich obecność 
i chętnie czerpiemy z doświad-
czenia. Natomiast dla nikogo ta-
jemnicą nie jest, że w relacjach  
z pracodawcami to liczba czyn-
nych zawodowo pracowników 
ma znaczenie. Tak więc słowa 
„…dla budowy młode dłonie, dla 
budowy młoda myśl…” oczywi-
ście z zachowaniem właściwe-
go dystansu, pokazują konieczny 
kierunek działania. 

„Młodzi nie mają wystarczającej rozwagi
 i dlatego wyznaczają sobie niemożliwe cele 
– i osiągają je, pokolenie za pokoleniem”. 
    pearl sydenstricker buck

DojrZały ZWIąZek 
młoDych luDZI

fo
t.p

ix
ab

ay
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rozwój związku Czas Solidarności, maj-lipiec 2022

Co prawda wiekowo już nie 
zaliczam się do kategorii mło-
dych, ale jeszcze mam w pamięci 
chwile, gdy stawałem się związ-
kowcem i rozpoczynałem pracę 
w rozwoju związku. Może dlate-
go kolejne spotkania z młodymi 
związkowcami są dla mnie bar-
dziej ewolucją, niż rewolucją. 
Niemniej jednak zawsze wyno-
szę z nich coś wartościowego, co 
staram się wykorzystać w mo-
jej pracy na rzecz rozwoju NSZZ 
„Solidarność”. Dzięki nim robię 
sobie regularne dostrajanie przy-
rządów optycznych, żeby mieć 
właściwy obraz rzeczy, a nie tyl-
ko ten stworzony przez własną 
ocenę i pewne, niestety często 
stereotypowe, wyobrażenia.

D latego też z wielką przy-
jemnością przyjąłem 
propozycję poprowa-

dzenia warsztatów dla młodych 
członków organizacji między-
zakładowej w Zakładach Azoto-
wych Puławy. Dwadzieścia mło-
dych osób, które poświęciły dwa 
dni na to, żebyśmy mogli wspól-
nie porozmawiać o „Solidarno-
ści”. Bardzo chcieliśmy od nich 
usłyszeć, jakiego Związku by 

oczekiwali. Co im się podoba, 
ale też co im przeszkadza. Co 
chcieliby zmienić albo uspraw-
nić, żeby „S” była jeszcze bar-
dziej ich, żeby czuli się w na-
szych szeregach dobrze. 

Zapewne wiele osób, któ-
re czytają te słowa złapie się za 
głowę. Dlaczego mielibyśmy 
się zmieniać? Przecież wszyst-
ko dobrze funkcjonuje, a poza 
tym mamy swoje zasady, któ-
rych nie możemy zmieniać tyl-
ko po to, żeby się komuś przy-
podobać. Co do funkcjonowania, 
to jednak doskonale wiemy, że 
w przypadku każdej organizacji 
usprawnienia są możliwe, a na-
wet konieczne. Natomiast co do 
zasad… zgadzam się w zupeł-
ności. Nasza spuścizna to rów-
nież pewnego rodzaju zobowią-
zanie i nie możemy iść na wszel-
kie kompromisy. Jednakże oka-
zuje się, że młodzi wcale tych za-
sad nie chcą zmieniać. W więk-
szości przypadków szukają sku-
tecznego narzędzia do rozwiązy-
wania ich problemów pracow-
niczych – sprawnej organizacji 
związkowej, która da im poczu-
cie bezpieczeństwa. 

K orzystając z okazji za-
pytałem naszych mło-
dych kolegów z „Azo-

tów”, dlaczego zapisali się do 
NSZZ „Solidarność” i jak oce-
niają tę decyzję. Nie chodziło 
mi oczywiście o to, żeby zasiać  
w nich ziarno niepewności  
w stylu „co ja tutaj robię”, ale  
o to, żeby poznać motywacje 
młodych pracowników. Po to, 
żeby lepiej ich poznać, ale tak-
że po to, żeby łatwiej rozmawia-
ło mi się z pracownikami, którzy  
w różnych zakładach pracy jesz-
cze nie są naszymi członkami. 

Oczywiście mógł się zda-
rzyć wypadek przy pracy i mo-
gli dojść do podobnych wnio-
sków jak Edward Stachura, któ-
ry śpiewał „Ale czy warto? Może 
nie warto? Chyba nie warto...Ra-
czej nie warto. Nie, nie – nie war-
to…” Świadczyłoby to jednak  
o niskiej świadomości związ-
kowej załogi i kruchych funda-
mentach całej organizacji. Jed-
nak trochę już znam kolegów 
kierujących tą organizacją i wie-
działem, że ryzyko takiego obro-
tu spraw praktycznie nie istnieje. 
Tak też się okazało.

fot.pixabay
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rozwój związku Czas Solidarności, maj-lipiec 2022

Nikt z uczestników nie żału-
je wstąpienia do NSZZ „Solidar-
ność”. A motywacje? W zdecydo-
wanej większości jest to chęć przy-
należenia do organizacji, która  
w razie problemów udzieli nie-
zbędnego wsparcia. Może zacytu-
ję kilka wypowiedzi. Michał (35 
lat) zapytany o motywacje odpo-
wiedział: „Zapisałem się do „So-
lidarności”, żeby przynależeć do 
silnej organizacji związkowej. Wi-
działem w tym szansę na ewentu-
alne wsparcie mnie w sytuacjach 
problematycznych”. Inna osoba 
mówi: „zapisałem się do NSZZ 
„Solidarność” ponieważ uważam, 
że jednym z ważniejszych zadań 
związku zawodowego jest wspar-
cie pracownika oraz działanie  
w jego interesie, żeby zapewnić 
dobre warunki pracy. „Solidar-
ność” spełnia te warunki. Ponad-
to jest największym związkiem  
w GAZP, co świadczy o tym, że pra-
cownicy mają zaufanie do Związku 
i mogą liczyć na wsparcie”. 

Z kolei Maciek (29 lat) za-
pisał się, „aby mieć wpływ 
na warunki pracy, uzy-

skać fachową pomoc prawną w ra-
zie potrzeby i ochronę przed nie-
uzasadnionym wypowiedzeniem 
umowy”. Jak więc widać nasi 
młodsi koledzy nie tylko oczeku-
ją pomocy, ale też sami chcą być 
aktywni i mieć wpływ na warun-
ki pracy. A jeszcze większą chęć 
wykazali, gdy ich zaprosiliśmy 
do wspólnej pracy. Poza tym wie-
le osób wskazało, że do wstąpienia 
zachęcił ich kolega lub koleżanka 
z wydziału. Nie koniecznie dzia-
łacz związkowy. Moim zdaniem 
takie podejście naszych członków 
jest najskuteczniejsze. Zaprasza-
nie osób z najbliższego otoczenia 
w nasze szeregi. Szczera rozmo-
wa i przedstawienie wszystkich za 
i przeciw. Powód jest jeden. Z jed-
nej strony najbardziej ufamy oso-
bom, które znamy i z którymi pra-

cujemy na co dzień. Z drugiej zaś 
osobom z bliskiego otoczenia po-
leca się coś, co nam wydaje się do-
bre. Jak przy sprzedaży samocho-
du znajomemu…

Ponadto kilka osób zapisało się 
idąc śladem rodzica-związkowca. 
Oczywiście tu też dochodzi ele-
ment oceny działalności organi-
zacji. Do tej grupy należy Magda, 
która mówi, że ojciec również był 
członkiem „Solidarności”, tym bar-
dziej wiedziała, że warto należeć do 
tej grupy. Podobnie inna osoba za-
pisała się jak mówi „ze względu na 
mojego tatę, który również działa 
w strukturach „S” i od samego po-
czątku kariery zawodowej zachęcał 
mnie do działalności związkowej. 
Tak więc jestem”. 

Jak zapewne zauważyliście 
coraz mniej osób wskazuje na 
idee, jako motywator do wstą-
pienia do związku zawodowego. 
Może się to komuś nie spodobać, 
ale trudno się dziwić. Przecież to 
są osoby urodzone w latach dzie-
więćdziesiątych, a nawet już na 
początku XXI wieku. Wiele mło-
dych osób zna dokonania NSZZ 
„Solidarność” jedynie z kart ksią-

żek do historii czy filmów doku-
mentalnych. Osobiście cenię do-
konania Marszałka Piłsudskiego, 
ale nigdy nie myślałem, żeby za-
pisać się do związku piłsudczy-
ków. Chociaż już fakt, że wiem  
o jego istnieniu jest znaczący. 

N iestety, już abstrahując 
od grupy puławskiej, 
wielu młodych pracow-

ników nie wie, że „Solidarność” 
ciągle aktywnie działa jako zwią-
zek zawodowy. Wielu z nich my-
śli, że to tylko pielęgnowanie tra-
dycji niepodległościowych. Jest 
to dla nas wskazówka, że musi-
my już na etapie późnej edukacji 
docierać z tą informacją do mło-
dych ludzi, którzy za chwilę wej-
dą na rynek pracy. Jeżeli już teraz 
damy się poznać, to po przekro-
czeniu bramy zakładu pracy bę-
dziemy swoi, a nie obcy.

Motywacja pracowników do 
wstąpienia w nasze szeregi to tyl-
ko jeden z aspektów naszej dzia-
łalności, ale nie mniej ważna jest 
jej ocena przez ogół pracowni-
ków. Jedno z ćwiczeń w ramach 
tych warsztatów polegało na do-
kończeniu stwierdzenia „NSZZ 

fo
t. 

pi
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„Solidarność” jest dla mnie…” 
Oto wyniki pracy jednej z grup:
– Łącznikiem pomiędzy pracow-

nikiem, a pracodawcą.
– Źródłem informacji o obecnej 

sytuacji w firmie
– Kontrolerem prawidłowości 

funkcjonowania Zakładu
– Wsparciem (np. prawnym)
– Przedstawicielem w sprawach 

zawodowych
– Możliwością szkoleń i integra-

cji
– Możliwością czerpania korzy-

ści również w życiu prywat-
nym

– Wsparciem w budowaniu ka-
riery zawodowej.
Dla mnie bardzo budujące – 

jeżeli tak bylibyśmy postrzegani 
przez ogół pracowników to świe-
tlana przyszłość stałaby przed 
nami otworem. 

Tego właśnie oczekują od 
nas młodzi pracowni-
cy. Co więcej, oczeku-

ją tego, co my jesteśmy w stanie 
im zaoferować. Nie ma tu żadnej 
kwadratury koła. Po prostu, żeby 
Związek był związkiem… zawo-
dowym. Oczywiście pamiętają-
cym o swoich korzeniach i war-
tościach, które pielęgnujemy.  
I proszę mi wierzyć młodzi pra-
cownicy to akceptują, a nawet 
doceniają. Dlatego warto pytać 
pracowników, niekoniecznie tyl-
ko związkowców, jak nas oce-
niają. Jakie mają zdanie na temat 
naszej działalności. 

Oczywiście mogą i zapew-
ne pojawią się również negatyw-
ne oceny, ale to jest punkt wyj-
ścia do przedstawienia prawdzi-
wego obrazu naszej organizacji, 
wyjaśnienia nieporozumień czy 
wreszcie sprostowania niepraw-
dziwych informacji, które ktoś 
na nasz temat rozpowszechnia. 
Często są to również wskaza-
nia, co może nie najlepiej funk-
cjonuje. W końcu nie ma ludzi 

nieomylnych i idealnych. To jest 
chyba pierwsze ze stwierdzeń,  
z którym musimy się zgodzić, je-
żeli chcemy pójść do przodu. 

I tu również odniesienie do 
ogólnych doświadczeń z or-
ganizowania pracowników, 

bo często okaże się, że mamy 
problem z przepływem informa-
cji w ramach organizacji, a co za 
tym idzie w ramach całego za-
kładu pracy. Sprawna komuni-
kacja to podstawa dla funkcjono-
wania organizacji, która ma am-
bicje reprezentowania rzeczywi-
stych interesów pracowniczych  
i rozbudowy swojego potencjału.

A z czym kojarzy się NSZZ 
„Solidarność” naszym młodym 
związkowcom? To obrazuje wy-
nik pracy drugiej grupy warszta-
towej, która rozwijała stwierdze-
nie NSZZ „Solidarność” kojarzy 
mi się z…
– Dobrem polskich rodzin
– Walką o lepsze warunki pracy
– Indywidualnym podejściem do 

pracownika (drzwi do biura są 
zawsze otwarte)

– Stanem wojennym (poświęce-
nie dla obalenia komunizmu)

– Pikietami, manifestacjami  
i strajkami

– Integracją
Piękny obraz, nieprawda? Prze-

cież właśnie po to się organizuje-
my. Żeby mieć siłę, którą wykorzy-
stamy do poprawy warunków swo-
jej pracy i w konsekwencji życia. 
Wyobraźmy sobie dialog: 

– Po co się zapisałeś do NSZZ 
„Solidarność”? 

– Dla dobra swojej rodziny!
No i pojawia się komplement 

dla działaczy każdej organizacji. 
Stwierdzenie, że drzwi do biu-
ra są zawsze otwarte. Oczywiście 
tymi drzwiami może być również 
numer telefonu, pod który może-
my zadzwonić czy grupa w me-
diach społecznościowych albo na 
którymś z komunikatorów. Oczy-

wiście moim zamiarem nie jest 
malowanie laurki dla kolegów 
z Azotów. Bardziej chodzi mi  
o wskazanie tych elementów, któ-
re cenią sobie młodzi pracownicy. 
Nie są to chyba jakieś wygórowa-
ne oczekiwania. 

Kolejne skojarzenie, ale też 
oczekiwanie to integracja. Moim 
zdaniem niezbędna, gdy chcemy 
budować silną organizację, czyli 
grupę pracowników. Jednym sło-
wem zbudować zespół. Oczywi-
ście może ona mieć bardzo róż-
ny wymiar. W którymś ze swo-
ich artykułów wspominałem  
o przewodniczącym, którego am-
bicją było to, żeby „Solidarność” 
w jego zakładzie pracy kojarzyła 
się z fajną grupą ludzi, do której 
chciałoby się należeć. Na tej ba-
zie można budować bardzo silną 
organizację związkową. 

To są te elementy warsztatów, 
które mogę wyciągnąć na światło 
dzienne. Reszta niech pozostanie 
wewnątrz sali szkoleniowej. Mu-
sicie mi jednak uwierzyć, że cele, 
które postawiła przed sobą ta gru-
pa są ambitne. Niemniej jednak, 
widząc ich nastawienie i determi-
nację, mam pewność, że im się to 
uda, a „Solidarność” będzie mia-
ła w przyszłości wartościowych 
działaczy. Trzymam kciuki i za-
wsze chętnie do nich wracam. 

Zakończę również słowa-
mi, piosenki od której za-
cząłem: „Potrafimy jutro 

bronić tego, co tworzymy dziś”. 
Musimy być bowiem przygoto-
wani na pytanie - po co to robi-
cie? Po co cokolwiek zmieniacie? 
Tyle lat było tak, jak jest i nikomu 
to nie przeszkadzało. No właśnie, 
czy nikomu? Czy kogokolwiek 
zapytaliśmy, co można albo co 
należałoby usprawnić czy wręcz 
zmienić? My zapytaliśmy…

Nasuwa się pytanie TO KTO 
NASTĘPNY?...

Ireneusz Pszczoła
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Przypomnijmy jeden mo-
ment wyeksponowany w po-
przednim odcinku. Ulice Byd-
goszczy, 19.10.1984 r, godz. ok. 
21.25. Ksiądz Jerzy z kierowcą 
Chrostowskim wyruszają w dro-
gę do Warszawy. Bydgoszczanin 
Marek Wilk pilotuje ich do trasy 
wylotowej z miasta. Jego samo-
chód po dojechaniu do ul. Bał-
tyckiej zjeżdża na drugą stronę 
drogi, zatrzymuje się. Pan Ma-
rek otwiera boczną szybę. Lewą 
ręką pokazuje jadącym „Volks-
wagenem-Golfem” kierunek wy-
jazdu z miasta nad Brdą. Na To-

ruń i Warszawę. Ksiądz Popie-
łuszko pomachał mu ręką na po-
żegnanie.

Na tym, używając popular-
nych metafor, film urywa się 
na dobre i zaczynają się schody  
w odtworzeniu rzeczywistości. 
Długie i strome, niestety. Powyż-
sza relacja świadka Wilka jest 
ostatnią, polegającą od począt-
ku do końca na prawdzie, wy-
powiedzią o żyjącym księdzu.  
W żadnej mierze nie stanowią jej 
późniejsze wyjaśnienia, złożone  
w śledztwie i przed Sądem Woje-
wódzkim w Toruniu przez oskar-

żonych Grzegorza Piotrowskie-
go, Leszka Pękalę i Waldemara 
Chmielewskiego, skrzętnie wy-
reżyserowane w głównych wąt-
kach  przez ich kolegów po fa-
chu z Biura Śledczego MSW. 

Świadek Waldemar Chro-
stowski nie dał najmniejszych 
szans wysiłkom sprzyjających 
mu z pełną determinacją  osób  
i instytucji, aby uznać za zgodne 
z zaistniałymi faktami jego ze-
znania złożone w kwestiach ab-
solutnie kluczowych dla wyja-
śnienia przebiegu uprowadzenia 
kapelana „Solidarności” w miej-
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scowości Górsk, a także sposobu, 
w jaki on sam, Chrostowski, miał 
rozstać się tamtego wieczoru  
z trójką porywaczy w oddalonym 
o 5 km Przysieku. A to, m.in.,   
w wyniku różniących się ze sobą, 
kolejnych wersji zdarzenia, któ-
re pan Waldemar podawał prze-
słuchującym go prokuratorom  
w okresie do 23.10.1984 r.

N ajpierw jednak oddajmy 
głos Sądowi Wojewódz-
kiemu w Toruniu, by wie-

dzieć do jakich poglądów i ocen  
odnosić się będzie ich druzgocą-
ca krytyka. Stawia ona całe  postę-
powanie karne w sprawie zbrod-
ni na księdzu Popiełuszce, prze-
prowadzone w okresie 19.10.1984 
r.-21.04.1985 r., w rzędzie najbar-
dziej spektakularnego z nieporad-
nie i niechlujnie skleconych przez 
Służbę Bezpieczeństwa kłamli-
wych spektakli. Wstrząsano nimi 
co jakiś czas opinię publiczną  
w dobie nielimitowanego żadnymi 
względami rozpasania reżimu ko-
munistycznego. Dlatego też przy-
taczam poniżej pierwszy fragment 
[będą kolejne] uzasadnienia wyro-
ku wydanego w pierwszej instan-
cji, w dniu 7.02.1985 r., zawierają-
cego opis wydarzeń, które w oce-
nie sądu miały nastąpić po tym, jak 
Chrostowski z księdzem, po roz-
staniu z Markiem Wilkiem, skie-
rowali się w stronę Torunia:

Oskarżeni [Piotrowski, Pękala 
i Chmielewski – A.W.] przez cały 
czas jechali za zielonym samocho-
dem marki „Volkswagen-Golf”, 
chociaż chwilami samochód ten  im 
uciekał, lecz zawsze go doganiali. 
Oskarżeni mieli już pewność, że 
w samochodzie są tylko dwie oso-
by i wobec tego postanowili samo-
chód „Volkswagen-Golf” zatrzy-
mać pod pozorem kontroli drogo-
wej. Wówczas już na trasie oskar-
żony (...) Piotrowski wyjął z tor-
by turystycznej jedną z uprzednio 
przygotowanych pałek i robił pró-

by, w jaki sposób będzie najlepiej  
i najwygodniej ogłuszyć kierowcę 
samochodu „Volkswagen-Golf” 
po doprowadzeniu go do ich sa-
mochodu i posadzeniu na przed-
nim siedzeniu koło kierowcy. 
Równocześnie oskarżony (...) Pio-
trowski polecił oskarżonemu (...) 
Chmielewskiemu przebrać się  
w mundur funkcjonariusza z kon-
troli ruchu drogowego, co też 
oskarżony (...) Chmielewski uczy-
nił. W czasie przebierania się 
oskarżony (...) Chmielewski za-
uważył, że orzełek przy czapce jest 
dość słabo przymocowany i usiło-
wał go mocniej przypiąć. /dowód: 
fakty przyznane przez oskarżo-
nych (…) Pękalę, (…) Chmielew-
skiego i (…) Piotrowskiego/.

Po wyjeździe z Bydgoszczy 
(...) Chrostowski zauważył, że 
za nimi jedzie jakiś samochód  
i z tyłu go oślepia. To było przy-
czyną, że (...) Chrostowski przy-
śpieszył i oderwał się od tego sa-
mochodu. Taka sytuacja powtó-
rzyła się trzykrotnie. (...) Chro-
stowski zorientował się, że po-
czątkowo ten samochód nie 
chciał go wyprzedzić, lecz ośle-
pić. Wówczas (…) Chrostowski 
zmniejszył szybkość prowadzo-
nego przez siebie samochodu do 
około 80 km/godz. Ścigający go 
samochód nadjechał z dużą szyb-
kością  i kilkakrotnie „mrugnął” 
światłami dając do zrozumienia, 
iż przystępuje do wyprzedzania. 
Samochodu prowadzonego przez 
(…) Chrostowskiego jednak nie 
wyprzedził, a jechał z nim rów-
nolegle. (…) Chrostowski zoba-
czył w tym samochodzie czło-
wieka w mundurze, lecz munduru 
nie rozpoznał. /dowód: zeznanie 
świadka W. Chrostowskiego –  
k. 404. XXI t. akt; fakty przyzna-
ne przez oskarżonych: L. Pękalę, 
W. Chmielewskiego i G. Piotrow-
skiego/. W momencie, gdy samo-
chody zrównały się, oskarżony 

(…) Chmielewski  czerwonym 
światłem latarki nakazał zatrzy-
manie się pojazdu, którym podró-
żował ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
(…) Chrostowski nie zamierzał  
podporządkować się temu pole-
ceniu z tego względu, że miejsce 
było ustronne, oddalone od zabu-
dowań. Jednakże ksiądz Jerzy Po-
piełuszko prosił (…) Chrostow-
skiego, by się zatrzymał. Wów-
czas (…) Chrostowski zwolnił 
znacznie szybkość i w tym mo-
mencie wyprzedził go samochód 
prowadzony przez oskarżonego 
(…) Pękalę i zatrzymał się na po-
boczu szosy w pobliżu miejsco-
wości Górsk. (…) Chrostowski 
wyprzedził ten samochód i kilka 
metrów przed nim także stanął na 
poboczu jezdni.

Sąd pominął odniesienie się 
do stwierdzonego faktu jadącego 
za samochodem porywaczy, dru-
giego Fiata 125p. A jakże, po-
twierdzenie tej okoliczności spo-
wodowałoby już na tym etapie 
poważne komplikacje z utrzyma-
niem wersji oficjalnej zdarzenia.

P rokurator oraz sądy 
I i II instancji nie doko-
nały weryfikacji ani oce-

ny istotnych, zgromadzonych  
w aktach sprawy, dowodów w po-
staci pierwszych zeznań świadka 
Chrostowskiego oraz kolejnych 
świadków, z których noga żad-
nego nie stanęła na sali rozpraw 
toruńskiego sądu. Pomimo tego, 
że ich zeznania rzucają odmien-
ne światło na okoliczności przy-
jęte w wersji oficjalnej,  w jakich 
doszło do zatrzymania się w Gór-
sku samochodu, którym podróżo-
wał ksiądz Popiełuszko.

Czy cokolwiek poza partyj-
ną dyrektywą oraz wydanymi  
w ślad za nią rozkazami szefo-
stwa MSW, mogło tłumaczyć tak 
rażącą dowolność oceny zgro-
madzonego w aktach materiału 
dowodowego przez starannie do-
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brane pod względem osobowym 
składy orzekające sądów?

Nie wyjaśniono sprzeczności 
w zeznaniach Chrostowskiego ani 
tych wynikających z wyjaśnień 
Piotrowskiego, Pękali i Chmie-
lewskiego. Nie skonfrontowano 
ich wypowiedzi z różniącymi się 
z nimi zeznaniami innych świad-
ków, przesłuchanych  w ciągu kil-
ku dni po uprowadzeniu księdza. 
Podważają one oficjalną wersję 
zatrzymania „Volkswagena-Gol-
fa”. Ta z kolei została sklecona 
poprzez ujednoliconą w ostatecz-
nym kształcie zbitkę relacji czte-
rech głównych aktorów spekta-
klu [oskarżeni Piotrowski, Pękala, 
Chmielewski plus świadek Chro-
stowski]. Usilnie pochyliły się nad 
tą kompilacją tęgie głowy myśli-
cieli resortowej wszechnicy przy 
ulicy Rakowieckiej.

I tak, ksiądz prałat Józef Nowa-
kowski, wówczas proboszcz 
toruńskiej parafii pw. Wniebo-

wzięcia Najświętszej Marii Panny, 
złożył w dniu 20.10.1984 r. w cha-
rakterze świadka zeznania, z któ-
rych wynika, że Waldemar Chro-
stowski zgłosił się do niego na ple-
banię w dniu 19.10.1984 r., ok. 
godz. 22.30 [przywiozła go tam  
z Przysieka, uwzględniając prośbę 
tegoż pacjenta, załoga karetki Po-
gotowia Ratunkowego, po drodze 

do placówki leczniczej]. W tak nie-
codziennych okolicznościach, zu-
pełnie „na gorąco”, już w pierw-
szych słowach Chrostowski zdał 
księdzu relację, z tego, co się wy-
darzyło. Ksiądz Nowakowski tak 
ją potem przytoczył w swoich ze-
znaniach: „Powiedział, że jecha-
li z Bydgoszczy do Torunia i w le-
sie, jakieś 5 km przed Przysiekiem, 
zajechał nam drogę zielonkawy fiat 
i mundurowy milicjant zatrzymał 
nas.”

I tu powiedzmy sobie od razu, 
a właściwie przypomnijmy: sa-
mochód służbowy departamen-
tu IV MSW, którym jechali Pio-
trowski, Pękala i Chmielewski, 
nie miał koloru zielonkawego, 
jak to usłyszał ksiądz Nowakow-
ski od Chrostowskiego.

Pamiętamy: według oficjalnej 
wersji przyjętej przez sąd, zatrzy-
manie „Volkswagena-Golfa” na-
stąpiło w sposób całkowicie bez-
kolizyjny, a nie przez zajechanie 
mu drogi. Chrostowski, według 
tej wersji, odebrawszy sygnał do 
zatrzymania, miał posłusznie zje-
chać na pobocze jezdni.

W tamtych czasach „Fia-
ty 125p” koloru zielonkawego, 
jako radiowozy i nie tylko, znaj-
dowały się na wyposażeniu Woj-
skowej Służby Wewnętrznej. Nie 
oznacza to, rzecz jasna, że samo-

chodami tej marki i w tym kolo-
rze nie poruszali się również inni 
uczestnicy ruchu na drogach pu-
blicznych. Niemniej coś jest na 
rzeczy, skoro zagadnienie to –  
a może ewidentnie jakiś temat 
tabu – nie zwróciło uwagi żadne-
go milicjanta, prokuratora ani sę-
dziego w toku śledztwa i procesu 
toruńskiego. A wystarczyła zwy-
kła  prośba do świadka Chrostow-
skiego, by wyjaśnił, skąd przy-
szło mu do głowy tuż po zdarze-
niu, całkiem więc „na gorąco”, 
że „Volkswagen-Golf”, którym 
kierował jadąc z wcale niema-
łą prędkością, zatrzymany został 
„na siłę”, przy  złamaniu przepi-
sów ruchu drogowego i doprowa-
dzeniu do sytuacji niebezpiecz-
nej na drodze. I to przez jakiegoś 
„Fiata 125p” – widmo,  w kolo-
rze zielonkawym, o którym póź-
niej wszelki słuch zaginął.

Mamy również w wy-
daniu Chrostowskie-
go wersję zatrzymania 

„Volkswagena-Golfa” w Górsku, 
którą ów wyjawił lekarzowi Po-
gotowia Ratunkowego, Krzyszto-
fowi  Dawidowiczowi. Przybył on 
na wezwanie do hotelu robotnicze-
go w Przysieku, by udzielić pierw-
szej pomocy panu Waldemarowi. 
Doznał on powierzchownych ob-
rażeń ciała po, jak twierdził, wy-
skoczeniu na twardą powierzchnię 
jezdni z pędzącego 100 km/godz. 
samochodu sprawców uprowa-
dzenia księdza Popiełuszki. 

Dawidowicz od początku nie 
dawał wiary tej relacji. No, ale co 
poza tym usłyszał od Chrostow-
skiego w dniu 19.10.1984 r., po 
godz. 22.00, zanim przyjechali na 
plebanię do ks. Józefa Nowakow-
skiego?  Jako świadek lekarz ów 
zeznał, że pan Waldemar mówił 
do niego, iż (…) w odległości ok. 
5 km od Przysieka zostali zatrzy-
mani [z księdzem Jerzym – A.W.] 
w lesie czerwonym światłem (…) 

Górsk, pomnik upamiętniający porwanie bł. ks. Popiełuszki, fot. Wikipedia
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Na tym polega w za-
sadzie nasza nie-

wola, że poddajemy 
się panowaniu kłam-

stwa, że go nie de-
maskujemy i nie pro-

testujemy przeciw 
niemu na co dzień...

błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko

paTRon
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jeszcze przed zatrzymaniem sa-
mochodu, w światłach zobaczyli 
stojącego na poboczu mężczyznę 
w mundurze milicyjnym. Stwier-
dził, że miał on białą czapkę, 
podkreślając, że był to milicjant 
z „drogówki”. Wtedy zatrzyma-
li się. Zauważyli jeszcze dwóch 
mężczyzn w cywilu i samochód 
osobowy m-ki FIAT 125p.

Tym razem dowiadujemy 
się od kierowcy księdza 
Jerzego [za pośrednic-

twem świadectwa doktora Dawi-
dowicza], że nie zajeżdżano mu 
drogi zielonkawym „Fiatem” ani 
nie wyprzedzano innym, tej samej 
marki wytworem stołecznej FSO 
w odmiennym kolorze, by w tym 
czasie dać sygnał do zatrzyma-
nia czerwonym światłem latarki 
[wersja oficjalna]. Za to, jak przy-
stało na praworządnie działającą 
służbę ludowego państwa, funk-
cjonariusz MO odziany w dosko-
nale skrojony, znany kierowcom 
mundur „drogówki” z czapką 
upstrzoną białym otokiem, doko-
nywał w porze nocnej, na pustko-
wiu i w leśnej głuszy, rutynowej 
kontroli drogowej. Jeszcze trochę 
i wybuchnę śmiechem, czas więc 
zejść mocą samodyscypliny z iro-
niczno-drwiącego tonu, bo on nie 
uchodzi przy rozpatrywaniu kwe-
stii tak poważnych, a zarazem dla 
rozstrzygnięcia sprawy, kluczo-
wych.

I tym razem nikt z przedsta-
wicieli organów procesowych 
w ciągu całego procesu toruń-
skiego w przedziale czasowym 
19.10.1984 r.-21.04.1985 r., nie 
niepokoił Chrostowskiego proś-
bą o wytłumaczenie, dlaczego 
w dniu 19.10.1984 r. podał leka-
rzowi Pogotowia Ratunkowego 
wersję zatrzymania „Volkswa-
gena-Golfa” różniącą się od tej 
oficjalnej, odnotowanej w pro-
tokole przesłuchania go w cha-
rakterze świadka dzień póź-

niej, 20.10.1984 r. Zważywszy  
w szczególności, że  lekarz usły-
szał od tegoż pacjenta pierwszą 
z tych trzech wersji w odstę-
pie minutowym dzielącym od 
momentu, kiedy Chrostowski 
opowiedział ks. Józefowi No-
wakowskiemu całkowicie od-
mienną, drugą tym razem, wer-
sję, a mianowicie, że zatrzymał 
„Volkswagena-Golfa” dlatego, 
bo zmusił go do tego zajeżdża-
jący mu drogę „Fiat” koloru zie-
lonkawego... Trzecią z kolei, po-
przedzoną już wielogodzinnym 
odstępem czasowym, była przy-
toczona pozornie w detalach, 
wersja oficjalna. Czy i ewentu-
alnie co w międzyczasie wyda-
rzyło się, że świadek Chrostow-
ski tak radykalnie „przejrzał na 
oczy”? Takiego pytania nikt ni-
gdy mu nie postawił.

Cóż zatem wydarzyło się na-
prawdę? Jak w rzeczywistości 
było z tym zatrzymaniem przez 
Chrostowskiego „Volkswagena-
Golfa” w Górsku, z podróżują-
cym na siedzeniu obok kierow-
cy kapelanem „Solidarności”? 
Zapytają też Państwo, za któ-
rą z trzech wskazanych powyżej 
wersji opowiadam się jako od lat 
badający tę sprawę prokurator? 
Szczerze? Za żadną. Szerzej od-
powiem w kolejnych odcinkach 
niniejszego cyklu.

Andrzej Witkowski
Przy sporządzeniu powyższe-

go opracowania w zakresie przy-
toczonych treści zeznań świad-
ków i wyjaśnień podejrzanych 
korzystałem z dokumentacji pro-
cesowej zawartej w aktach śledz-
twa sygn. II K 53/84 Prokuratora 
Wojewódzkiego w Toruniu. Frag-
ment uzasadnienia wyroku tegoż 
sądu, z dnia 7.02.1985 r. poda-
łem na podstawie „Pisma okól-
nego” Biura Prasowego Episko-
patu Polski, Nr 13/85/865, z dnia 
25-31 marca 1985 r., str. 30-31.
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Pikiety rozłożone zostały na 
dwa dni – 4 i 5 lipca br. W ponie-
działek (4 lipca br.) związkowcy 
protestowali w Kraśniku, Świd-
niku, Lublinie – przed ratuszem 
i starostwem powiatowym oraz 
w Lubartowie. Natomiast kolej-
nego dnia protestujący odwie-
dzili starostów w Chełmie, Kra-
snymstawie, Zamościu i Biłgo-
raju. W sumie kilkaset osób pró-

bowało zwrócić uwagę włodarzy 
powiatów na niezwykle ciężką 
pracę, jaką codziennie wykonu-
ją w domach pomocy i głodowe 
wręcz płace.

– Nie mieliśmy innej moż-
liwość niż wyjście na ulice, by 
wreszcie ktoś usłyszał nasz głos. 
Na razie jest to akcja ostrze-
gawcza, ale jeśli nadal będzie-
my zapominani i pomijani przy 

podwyżkach, to przejdziemy 
do ostrzejszych faz protestu – 
mówi Małgorzata Guz, koor-
dynator Zespołu NSZZ „So-
lidarność” Domów Pomocy 
Społecznej województwa lu-
belskiego.

Związkowcy domagają się 
1000 zł podwyżki, a także by 
ich płace były corocznie in-
deksowane w oparciu o śred-
nią płacę w gospodarce naro-
dowej oraz chcą zrównania 
płacy pracowników medycz-
nych, zatrudnionych w DPS  
z wynagrodzeniami pracow-
ników zawodów medycz-
nych, pracujących w służbie 
zdrowia.

ZapomnIane 
bIeDa-Domy 
zespół nszz „solidarność” Domów pomocy społecznej 
województwa lubelskiego zorganizował akcję protestacyj-
ną przed siedzibami starostw powiatowych i urzędu Mia-
sta lublin w związku z dramatyczną sytuacją pracowników 
Dps naszego województwa.
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Jak podkreślają pracownicy 
DPS-ów, które przyłączyły się 
do akcji protestacyjnej, tak da-
lej nie da się funkcjonować. Pła-
ce w DPS-ach to wynagrodzenie 
zasadnicze często poniżej pła-
cy minimalnej, rekompensowa-
ne premiami.

– Chcemy zmian systemo-
wych i poprawy warunków pra-
cy i płacy – mówi pani Kasia 
z DPS w Popkowicach. – Wal-
czymy o poprawę bytu naszych 
zapomnianych domów i liczymy 
na wsparcie samorządu – doda-
je Piotr ze Świdnika.

P rotestujący rozdawali tak-
że ulotki, w których infor-
mowali o sytuacji w ich 

miejscu pracy. 
W temacie DPS-ów zabrał 

głos także Marek Wątorski, Wi-
ceprzewodniczący Regionu 
Środkowo-Wschodniego NSZZ 
„Solidarność: – Wrze w domach 
pomocy społecznej województwa 
lubelskiego. Pracownicy Do-
mów Pomocy Społecznej woje-
wództwa lubelskiego, zrzeszeni 
w NSZZ „Solidarność” Regionu 
Środkowo-Wschodniego, 4 lip-
ca br. rozpoczęli protest kroczą-
cy pod siedzibami organów pro-

wadzących domy, tj. starostw po-
wiatowych i Prezydenta Miasta 
Lublin.

„Solidarność” alarmuje, że 
brak reakcji na bardzo złą sy-
tuację pracowników domów 
doprowadzi do załamania sys-
temu opieki długoterminowej, 
co w konsekwencji  może skut-
kować znaczącym ogranicze-
niem, a być może pozbawie-
niem mieszkańców domów po-
mocy społecznej profesjonalnej 
opieki. Zapóźnienia w finanso-
waniu domów pomocy, w tym  
w szczególności wynagrodzeń 
pracowników, sięgają ponad 18 
lat. Władze bagatelizowały pro-
blem uznając, że wszystkie grupy 
zawodowe występujące w pomo-
cy społecznej, które wepchnięto 
w system ustawy o samorządzie 
terytorialnym, poradzą sobie  
z prawami rynku. Doprowa-
dzono do patologicznej sytuacji 
konkurencyjności domów pomo-
cy społecznej w zakresie kosz-
tu pobytu podopiecznych, co nie 
powinno mieć miejsca.

Rozróżniono w domach po-
mocy zawody, w tym zawody 
medyczne, stawiając wszyst-
kich pracowników domów na 

straconej pozycji w koszy-
ku klasycznej dyskrymina-
cji wynagrodzenia za pracę. 
Ma to miejsce między inny-
mi w porównaniu wynagro-
dzeń zawodów medycznych, 
funkcjonujących w domu, 
w stosunku do tych samych 
zawodów występujących  
w opiece medycznej. Róż-
nica w wynagrodzeniu mie-
sięcznym sięga kilku tysię-
cy złotych.

J akby tego było mało, to 
od 10 lat nikt z rządzą-
cych nie pomyślał o do-

mach pomocy w kontekście 
corocznych wzrostów gospo-
darczych, co ma swoje prze-
łożenie w osiąganym wyna-
grodzeniu w gospodarce na-
rodowej. Naszych pracow-
ników wyrzucono poza mar-
gines korzyści wzrostu go-
spodarczego, betonując ich  
w beznadziei na minimalnym 
poziomie egzystencji. Ta-
kie podejście doprowadziło 
do sytuacji ponad tysiączło-
towego dystansu, jaki dzie-
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li ich dzisiaj od normalności, tj. 
podniesienia godności pracow-
niczej.

Czarę goryczy przelała de-
cyzja rządzących o podwyżkach 
dla premiera, marszałków Sej-
mu i Senatu oraz członków rzą-
du i parlamentarzystów, a także 
dla samorządowców, którzy od 
lat twierdzą, że nie są w stanie 
spiąć budżetów rocznych gmin  
i powiatów. Skąd pochodzą środ-
ki na podwyżki dla rządzących, 
skoro nie ma ich na pomoc spo-
łeczną?

C złonkowie „Solidarno-
ści” 24 września 2021 
roku powiedzieli dość 

dyskryminacji. Zawiązano Re-
gionalny Zespół ds. DPS-ów 
województwa lubelskiego zło-
żony z szefów związku z domów 
pomocy w regionie, zgłoszono 
żądania płacowe: wzrostu wy-
nagrodzeń zasadniczych o 1000 

zł, osiągnięcia w roku 2022 po-
ziomu średniej płacy w domu  
w wysokości przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce na-
rodowej za 2021 r., zaś w ko-
lejnych latach utrzymanie śred-
niej płacy w domach w danym 
roku na poziomie przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej z roku poprzednie-
go. 

Wobec braku spełnienia żą-
dań wszczęto spory zbioro-
we. Obecnie trwają rokowania. 
Równolegle zespół ds. DPS-ów, 
przy wsparciu Regionu, przy-
gotował wystąpienie do Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego. Rada na posiedzeniu 
plenarnym 27 maja br. poparła 
postulaty związkowców, rozsze-
rzając stanowisko o konieczne 
zmiany systemowe z wyprowa-
dzeniem zawodów występują-
cych w domach z ustawy o sa-

morządach i o konieczność 
dokonania zmiany zasad fi-
nansowania domów pomo-
cy, w tym zamiany zasad od-
płatności za pobyt, zasad 
skierowań do domów, zasad 
dotacji rządowej itd. 

W czerwcu br. miało 
dojść do plenar-
nego posiedzenia 

Konwentu Starostów Woje-
wództwa Lubelskiego, nie-
stety nie dotrzymano słowa. 
Konwent nie obradował, na 
co liczył zespół. Wiemy, że 
w Polsce w wielu środowi-
skach trwają dyskusje o sy-
tuacji pracowników Domów 
Pomocy Społecznej, szcze-
gólnie spotęgowane wpro-
wadzonymi od 1 lipca br.  
podwyżkami wynagrodzeń 
zawodów medycznych, któ-
re zepchnęły pracowników 
domów pomocy w przepaść. 
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W regionie lubelskim „Solidar-
ność”, przewidując wiele mie-
sięcy temu zapaść, weszła na 
ścieżkę działania, konsolidując 
pracowników. Powstały dwie 
nowe organizacje, przybywa 
członków związku. Po czterech 
miesiącach sukcesu jeszcze nie 
ma, ale widać chęć wspólnego 
działania. 

Co prawda organy prowa-
dzące DPS-y rozpostarły „za-
słonę dymną” w postaci ar-
gumentacji panującej zapaści 
wpływów budżetowych, spowo-
dowanych ogólną sytuacją go-
spodarczą czyli brakiem fun-
duszy, ale też dość szybko za-
reagowały pozytywnie na wy-
eliminowanie patologii. Część 
z nich poszukuje rozwiązań, 
dających szansę na jakiś „za-
strzyk finansowy” nie wcze-
śniej niż po sezonie ogórko-
wym w płacach. Oczywiście to 
nie załatwi problemu i nie wy-
gasi sporu. 

Drugi pozytywny efekt to 
fakt, że organy prowa-
dzące domy, we współ-

pracy z dyrektorami części do-
mów, doprowadzili do regula-
cji płac zasadniczych pracow-
ników podnosząc je do staw-
ki 3010 zł brutto miesięcznie. 
Jeszcze w lutym tego roku były 
przypadki pracowników do-
mów, którzy po 30 latach pra-
cy posiadali stawkę miesięczną 
2400 zł brutto. A więc otrzymy-
wali oni do płacy zasadniczej 
dodatek wyrównawczy, zwa-
ny nie dodatkiem, lecz premią 
lub nagrodą. Można się tylko 
domyślać czemu służyła, taka 
upokarzająca godność pracow-
niczą, polityka płacowa. 

1 lipca weszła w życie no-
welizacja ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego nie-
których pracowników zatrud-

nionych w podmiotach leczni-
czych, której celem jest pod-
wyżka tych wynagrodzeń śred-
nio o 30 proc. Z tego rozwią-
zania nie skorzystają pracow-
nicy domów pomocy, bo nie są 
w systemie opieki medycznej, 
pomimo że świadczą ją swoim 
podopiecznym 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu.  

W oparciu o informacje 
portalu Business Insi-
der Polska, prezentu-

jemy przykładowy wzrost gwa-
rantowanych najniższych wyna-
grodzeń zasadniczych:
– lekarz specjalista (II stopień): 

z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost 
o 1 441 zł;

– mgr pielęgniarstwa, fizjotera-
pii, farmaceuta oraz diagno-
sta laboratoryjny ze specjali-
zacją: z 5 478 zł do 7 304 zł 
– wzrost o 1 827 zł;

– opiekun medyczny oraz tech-
nik medyczny ze średnim wy-
kształceniem: z 3 772 zł do  
4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;

– sanitariusz oraz salowa:  
z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost 
o 632 zł.
Pracownicy domów pomo-

cy są u kresu wytrzymałości. 
Oczekują godziwego wyna-
grodzenia za trudną, odpowie-
dzialną pracę z długotermino-
wymi podopiecznymi, z który-
mi są niejednokrotnie związani 
do ich ostatnich dni. Często jest 
to bardzo silny związek emocjo-
nalny. 

Istnieją uzasadnione oba-
wy, że nastąpi fala odejść ca-
łych, zorganizowanych grup 
pracowników z Domów Pomo-
cy Społecznej do innych praco-
dawców, w tym do podmiotów 
leczniczych, a to będzie skutko-
wać brakiem wykwalifikowane-
go personelu w DPS-ach.

Redakcja

związek w akcji Czas Solidarności, maj-lipiec 2022

Prawo do życia musi 
każdy uszanować: ro-

dzice, Naród, społe-
czeństwo, Państwo  

i Kościół. Nikt nie może 
go pogwałcić, choć-

by dotyczyło istoty, któ-
ra kryje się jeszcze pod 

sercem matki, bo już 
jest ona człowiekiem. 

bł. kard. 
Stefan Wyszyński
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Patriotyczny Ruch Od-
rodzen ia  Narodowego 
(PRON) został powołany 20 
lipca 1982 r, w okresie stanu 
wojennego, w miejsce Fron-
tu Jedności Narodu. 

Nową organizację two-
rzyły wszystkie ugrupowa-
nia polityczne zasiadają-
ce w sejmie: PZPR, ZSL, 
SD, PAX, Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Społeczne  
i Polski Związek Katolicko-
Społeczny. 

Z inicjatywy Komi-
sji Współdziałania Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego i Stronnic-
twa Demokratycznego pod-
pisano „Deklarację w spra-
wie Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego”. 
Chodziło o propagandowe 
pokazanie powszechnego 
poparcia dla władz. PRON 
miał „jednoczyć społeczeń-
stwo w dziele wyprowadza-
nia kraju z kryzysu i odnowie 
Rzeczypospolitej”.

W deklaracji stwierdzo-
no, że „nie ma dla Polski in-
nej drogi niż socjalistyczny 
jej rozwój, nie ma pewniej-
szej gwarancji jej niepodle-
głości niż sojusz ze Związ-
kiem Radzieckim”.

Praktycznie do PRON  
„z klucza” należały wszystkie 
partie polityczne, związki za-
wodowe – OPZZ, organiza-
cje młodzieżowe, m.in. ZHP, 
a także stowarzyszenia spor-
towe i hobbystyczne. W maju 
1983 r. do PRON należało 
niemal pół miliona obywateli 
z 75 organizacji społecznych.

historia.interia.pl

(..) 16 lipca, o godz. 7.15, roz-
poczyna strajk Lokomotywow-
nia Pozaklasowa PKP w Lubli-
nie. Pracownicy warsztatów, za-
trudnieni przy naprawach, gro-
madzą się w hali napraw loko-
motyw spalinowych. Tworzy się 
reprezentacja strajkujących. 

Obok postulatów płacowych 
(podwyżka pensji o 1200–1300 
zł dla wszystkich pracowników), 
ogólnej poprawy zaopatrzenia  
(w tym poprawy zaopatrzenia 
sklepu funkcjonującego na tere-
nie parowozowni w lepsze gatun-
ki mięsa i wędliny, a jeśli nie moż-
na inaczej, to przynajmniej wpro-
wadzenia równych racji mięsa dla 
każdego pracownika, po 3 kg, po 
cenach niekomercyjnych), obni-
żenia wieku emerytalnego do 55 
lat dla maszynistów i pomocni-
ków ze względu na bardzo ciężkie 
warunki pracy, zrównania zasił-
ków rodzinnych z zasiłkami mi-
licji i wojska występują również 
żądania zastąpienia dotychcza-
sowej Rady Zakładowej Związ-
ku Zawodowego Kolejarzy repre-

zentacją wybraną oddolnie. Ko-
lejarze żądają też zakazu wstępu 
funkcjonariuszy MO i SB na te-
ren PKP w czasie strajku oraz pi-
semnych gwarancji bezpieczeń-
stwa dla strajkujących. 

W ciągu dnia stopniowo do 
strajku dołączają drużyny trakcyj-
ne. Pociągi z innych węzłów PKP 
dojeżdżają do Lublina, lokomo-
tywy są przetaczane, doczepiane  
z drugiej strony i pociągi udają 
się w drogę powrotną. Strajkujący 
zauważyli, że w ten sposób strajk 
nie odnosi skutku. Ruch pocią-
gów mogły bowiem, z niewielki-
mi opóźnieniami, zapewnić dru-
żyny przybyłe z zewnątrz. Strajk 
w pierwszym dniu objął około 
800 osób. 

17 lipca strajk w Lokomoty-
wowni Lublin rozszerza się na 
cały Lubelski Węzeł Kolejowy. 
Przerywają pracę wszystkie służ-
by tego węzła (służba drogowa, 
wagonownia, ruch, służba sieci 
zasilania). Strajkuje około 2000 
osób. To pierwszy w dziejach PRL 
strajk kolejarzy na taką skalę. 

sTRaJK
lubelsKich KoleJaRzy
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Jedno z najbardziej zna-
nych schronisk Beskidu Ślą-
skiego PTTK Stożek, znajdu-
jące się na wysokości 957 m 
n.p.m. w tym roku obchodzi 
swoje setne urodziny. 

Schronisko na Stożku było 
pierwszym tego typu obiek-
tem w Beskidzie Śląskim. 
Wstępne plany wybudowa-
nia w tym miejscu schroni-
ska opracowano już w 1910 
roku, a pomysłodawcą było 
Polskie Towarzystwo Tury-
styczne Beskid z Cieszyna. 
W związku z planami budo-
wy przez Polaków schroni-
ska doszło na tym tle do kon-
fliktu z niemiecką organiza-
cją turystyczną Beskidenve-
rien, która chciała storpedo-
wać projekt. Wybuch I wojny 
światowej całkowicie prze-
kreślił te plany.

Wrócono do nich po odzy-
skaniu przez Polskę niepod-
ległości. W 1919 roku rozpo-
częto budowę schroniska we-
dług projektu Stanisława Cho-
rubskiego. Otwarcie obiektu 
nastąpiło 9 lipca 1922 roku. 
W czasie II wojny świato-
wej budynek przejęli Niemcy,  
w polskie ręce wrócił w maju 
1945 roku. W wyniku woj-
ny obiekt mocno ucierpiał,  
w głównej sali jadalnej urzą-
dzono stajnię dla koni. Po 
wojnie, w latach 1962-1965, 
budynek przeszedł grun-
towny remont, doprowadzo-
no prąd, bieżącą wodę oraz 
zmodernizowano ogrzewa-
nie. W czasach PRL w drodze 
na Stożek turystom towarzy-
szyły patrole pograniczników 
strzegące granicy.

bbfan.pl

Wstrzymany zostaje ruch po-
ciągów. Na czele reprezentacji 
strajkujących staje Czesław Nie-
zgoda. Aktywny udział w orga-
nizowaniu strajku biorą m.in.: 
Stanisław Dobosz, Zbigniew Fi-
giel, Janusz Iwaszko, Michał Ka-
sprzak, Stanisław Kaszowski, 
Marek Kowalski, Stanisław Krze-
miński i Piotr Rosiak. 

Protest ulega zaostrzeniu po 
południu, gdy stacja Lublin zostaje 
zablokowana przez 70 lokomotyw 
i składów wagonowych (...) Wyłą-
czono zasilanie elektryczne, poza-
mykano na klucz kabiny maszyni-
stów, z elektrowozów powyjmo-
wano klucze nastawnika. Stojące, 
nieruchome lokomotywy stały się 
powodem szeroko rozpowszech-
nionej legendy, że kolejarze przy-
spawali lokomotywy do szyn. 

W obawie przed ewentualnymi 
prowokacjami strajkujący natych-
miast powołują służby ochrony za-
kładu (kilkunastoosobowe patrole, 
uzbrojone w ciężkie narzędzia). 
Szczególnie obawiano się o stoją-
ce na stacji towarowej, w rejonie 
dworca, cysterny z benzyną. 

Rozmowy z władzami 
Wschodniej DOKP nie dają rezul-
tatów. Władze przysyłają drużyny 
lokomotywowe z innych węzłów, 
które po rozmowach z Komitetem 
Strajkowym wracają do domu.  
W rejonie ulicy Nowy Świat zgro-
madzono siły milicyjne. Wydarze-
nia w PKP znalazły się w centrum 
zainteresowania władz. Uczest-
nicy strajku są nawiedzani w do-
mach przez Służbę Bezpieczeń-
stwa. Wieści o strajku lubelskich 
kolejarzy wywołują wzmożone 
dyskusje pracowników wielu in-
nych węzłów PKP w kraju. 

18 lipca strajkuje niemal cała 
załoga Węzła – 2390 osób (na 
2410 zatrudnionych). Ruch po-
ciągów pasażerskich, od strony 
Dęblina, odbywa się tylko do sta-
cji Motycz. Dalej transport do-

konywany jest autobusami PKS. 
Dęblińscy kolejarze przejmują 
obsługę kolejową trasy wiodącej 
do Lublina. 

Na rozmowy ze strajkującymi 
przybywają wiceminister trans-
portu Kamiński oraz wicewoje-
woda Zdzisław Słotwiński. Ne-
gocjacje odbywają się głównie 
na placu Lokomotywowni oraz 
w sali wykładowej drużyn trak-
cyjnych. Wiceminister wywie-
ra presję na strajkujących groź-
bą likwidacji węzła PKP. Zdecy-
dowana postawa strajkujących 
zmusza wiceministra do szyb-
kiego opuszczenia spotkania (nie 
wróci już do Lokomotywowni). 

Na dalsze rozmowy, ze stro-
ny władz, wyznaczony zostaje 
Władysław Główczyk, dyrektor 
Dyrekcji Rejonowej PKP w Lu-
blinie. 19 lipca strajk kończy się 
kompromisem. Zamiast 1200 zł 
podwyżki dla wszystkich, koleja-
rze otrzymali po 600 zł dla człon-
ków drużyn trakcyjnych i po 400 
zł dla pracowników innych służb. 
Organizatorom strajku zagwaran-
towano bezpieczeństwo. 

Niewątpliwym sukcesem  
o charakterze „politycznym” było 
uzyskanie zgody na przeprowa-
dzenie nowych wyborów do Rady 
Zakładowej. Około godz. 18.00 
porozumienie podpisują: dyrek-
tor, prezydent miasta i wojewo-
da. Władze obiecują, że partyjna 
gazeta „Sztandar Ludu” przepro-
si za obraźliwy dla strajkujących 
komentarz z tego dnia. Strajku-
jący ostrzegli, że wznowią strajk 
w przypadku represji wobec jego 
uczestników. O godz. 20.00 Wę-
zeł PKP Lublin powraca do pracy. 
Nastroje niezadowolenia, mogące 
doprowadzić do podjęcia strajku, 
pojawiają się w Samochodowni  
i Lokomotywowni Linii Hutni-
czo-Siarkowej PKP w Zamościu.

Marcin Dąbrowski, 
Stąd ruszyła lawina



Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidar-
ność” UMCS, powstały w 1980 
roku, szybko postarał się o biule-
tyn informacyjny o swojej działal-
ności. Już w grudniu 1980 r. wy-
dano „Solidarność Uniwersytec-
ką”. Podczas Festiwalu Solidar-
ności wyszło 47 numerów. Moż-
na powiedzieć, że był to tygodnik, 

drukowany w drukarni uniwersy-
teckiej UMCS, poza zasięgiem 
cenzury, jako druk wewnętrzny, 
przez Antoniego Dudka. Niezwy-
kłą redaktorką była Bogusia Ka-
czyńska, a rysunkami biuletyn 
opatrywał Dobek Bagiński. 

Stan wojenny nie przerwał 
podziemnej działalności infor-
macyjno-wydawniczej. Zaczęły 

się ukazywać maszynowe odbitki 
uczelnianej bibuły „Głos wolny”, 
„Miesięcznik”, a potem podziem-
ny Regionalny Biuletyn Infor-
macyjny, redagowany przez pra-
cowników uczelni (Jan Magierski 
AR, Grażyna Ziółkowska AR, An-
drzej Pleszczyński AR). Tam były 
umieszczane informacje o działal-
ności podziemnych Komisji Za-
kładowych NSZZ „Solidarność”, 
także „S” UMCS (pKZ). Nasi lu-
dzie kolportowali ten biuletyn, pła-
cąc za to nieraz dużą cenę. Dr Wa-
cław Wasilewski z BiNoZ UMCS 
był za to sądzony i skazany na  
2 lata więzienia oraz skonfisko-
wano mu samochód. Odsiedział 
rok w celi (Barczewo), okresowo  
z Adamem Michnikiem.

Po relegalizacji NSZZ „S” 
Stefan Symotiuk (przewodniczą-
cy podziemnej KZ NSZZ „S” 
UMCS) i Wiesław Kamiński (in-
ternowany) utworzyli, przy ak-
ceptacji rektora prof. Eugeniusza 
Gąsiora, „Wiadomości Uniwersy-
teckie”. NSZZ „S” UMCS dostał 
w nich miejsce na serwis związ-
kowy, z którego korzystał, aby in-
formować społeczność akademic-
ką o swojej działalności.

Podawano tam wyniki wy-
borów związkowych, uchwały, 
stanowiska oraz relacje z bieżą-
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30 lat serwisu związkowego 
w wiadomościach uniwersyteckich uMcs

cej działalności KZ NSZZ „S” 
UMCS. A było o czym pisać. 
Był to okres transformacji ustro-
jowej i „Solidarność” mocno sta-
ła na stanowisku wdrożenia po-
stulatów zgłaszanych przez pra-
cowników uczelni, w regionie  
i kraju. Tworzył się Statut UMCS, 
pierwszy w „wolnej Polsce”, bez 
ingerencji cenzury i PZPR.
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Sytuacja w nauce polskiej 
była w głębokim kryzysie ide-
owym i finansowym. Postko-
muniści opanowali gospodarkę,  
a Balcerowicz swoimi reforma-
mi finansowymi wywołał szale-
jącą inflację i ogromne bezrobo-
cie, które dotknęło także UMCS 
– w 1992 r. nastąpiły zwolnie-
nia grupowe. W Serwisie związ-
kowym informowaliśmy o poro-
zumieniach z władzami UMCS,  
a nasz radca prawny Wiesław Per-
deus instruował pracowników, co 
im przysługuje z tytułu grupo-
wych zwolnień z pracy.

„Gruba Kreska” Mazowiec-
kiego wywołała problem lustra-
cji pracowników uczelni. „Soli-
darność” stała i stoi na stanowi-
sku oczyszczenia życia społecz-
no-politycznego i gospodarcze-
go z tajnych współpracowników 
SB i byłych funkcjonariuszy par-
tyjnych. Dotyczyło to także pra-
cowników uczelni i instytutów 

naukowo-badawczych, między 
innymi prof. Zdzisława Cackow-
skiego członka KC PZPR, któ-
ry po transformacji dalej kiero-
wał Zakładem Ontologii i Teo-
rii Poznania UMCS (do 2000 r.), 
prof. Artura Korobowicza praw-
nika, byłego sekretarz Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR, później 
przewodniczącego Komisji Hi-
storycznej Lubelskiego Towarzy-
stwa Naukowego, a także wielu 
prominentnych działaczy PZPR 
(Różyło, Matynia), nadal kierują-
cych zakładami czy instytutami.

Sprawa lustracji na uczel-
niach przybrała ogólnopolski 
wymiar w 2006 r. Pracowni-
cy uczelni otrzymali formula-
rze lustracyjne, które miały być 
zweryfikowane przez IPN. Były 
głosy przeciwko lustracji, tak-
że naukowców UMCS. Trybunał 
Konstytucyjny odwołał tę akcję. 
„Solidarność” UMCS domagała 
się powołania komisji historycz-

nej, która by wyświetliła działa-
nia PZPR, SB i TW w UMCS, 
podobnie jak to uczyniono w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Niestety taka komisja nie 
została powołana.

Szereg razy poruszano pro-
blemy adiunktów i racje 
ich funkcjonowania w mo-

delu kariery akademickiej. Cią-
głe utarczki z władzami UMCS  
o zwolnienia pracowników przy-
brały dramatyczny obrót za kaden-
cji rektora Andrzeja Dąbrowskie-
go i kanclerza M. Urbanka, kiedy 
to planowano zwolnić 300 osób 
bez wyraźnych uzasadnień. Sądy 
wiele osób przywróciły do pracy.

W UMCS, dzięki inicjatywie 
Krzysztofa Czyżewskiego, przy 
KZ NSZZ „S” UMCS, powstała  
w styczniu 1994 r. jedna z pierw-
szych Spółdzielczych Kas Oszczęd-
nościowo Kredytowych (SKOK) 
w Lublinie. Później połączona ze 
SKOK MPWiK, działa do dziś jako 
SKOK Unii Lubelskiej. W tym cza-
sie dokonano włamania do lokalu 
KZ NSZZ „S” UMCS, gdzie mie-
ściło się przejściowo biuro SKOK. 
Złodzieje myśleli, że tam będą pie-
niądze, zawiedli się.

Po śmierci rektora Eugeniusza 
Gąsiora (lipiec 1994) i wyborze na 
to miejsce prof. dr hab. Kazimie-
rza Goebla, członka „S”, zaczę-
ły się ciężkie negocjacje płacowe  
i upominanie się o rekompensatę 
za zaniżone płace w okresie rzą-
dów Tadeusza Mazowieckiego.

Kontrowersyjna nieobecność 
rektora UMCS Kazimierza Go-
ebla podczas wizyty w Waty-
kanie Rektorów Polskich Szkół 
Wyższych u Papieża Jana Paw-
ła II w 1995 r. wywołała falę 
krytyki członków „S” UMCS.  
W 1999 roku rektor Marian Ha-
rasimiuk naprawił wizerunek 
UMCS uczestnicząc w Toruniu 
w spotkaniu środowiska akade-
mickiego Janem Pawłem II.
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Cieszyliśmy się powołaniem na 
Ministra Pracy RP naszego kolegi  
z NSZZ „S” UMCS Andrzeja 
Bączkowskiego (byłego interno-
wanego). Pisaliśmy o próbach jed-
noczenia środowisk prawicowych 
i powstania Akcji Wyborczej So-
lidarność (AWS). Nasza koleżan-
ka Teresa Liszcz została wybrana 
na posła, a kolega Józef Kaczor do 
Rady Regionalnej AWS.

Relacjonowaliśmy podzię-
kowania i pożegnania członków 
„S” odchodzących na emeryturę 
i ze smutkiem żegnaliśmy na na-
szych łamach odchodzących Ko-
leżanki i Kolegów. 

Wielokrotnie informo-
waliśmy o sprawach 
lubelskiego sędziego 

Marka Trojniaka, którego odwo-
łania domagała się „S” UMCS. 
Sędzia ten w 1985 r. w procesie 
politycznym, za kolportaż wy-
dawnictw, skazał dr Wacława 
Wasilewskiego, adiunkta UMCS, 
na 2 lata pozbawienia wolności 
i konfiskatę samochodu. Sędzia 
Trojniak do dziś pełni funkcję sę-
dziego Sądu Okręgowego w Lu-
blinie, jest Przewodniczącym VI 
Wydziału Penitencjarnego i Nad-
zoru nad Wykonywaniem Orze-
czeń Karnych.

W 1995 r. Przewodniczący 
KZ NSZZ „S” UMCS Józef Ka-
czor został wybrany do Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
(1995-2002). Fetowaliśmy to 
wyróżnienie, ale wiązało się ono 
z rezygnacją z przewodniczenia 
KZ NSZZ „S” UMCS na kaden-
cję 1998-2002.

Wykluczenie z członkostwa 
NSZZ „Solidarność” UMCS 
byłego przewodniczącego KZ 
NSZZ „S” UMCS Ryszarda Set-
nika za sprzeniewierzenie się ide-
ałom NSZZ „Solidarność” przez 
wstąpienie do partii SLD (spad-
kobiercy PZPR) było dla NSZZ 
„Solidarność” UMCS przykrą 

koniecznością, o czym informo-
waliśmy w WU z grudnia 1999 r.

Wiele miejsca poświęcaliśmy 
w Serwisie Związkowym działa-
niom socjalnym i pomocowym 
KZ NSZZ „S” UMCS. Zaczęło 
się od zorganizowania wypoczyn-
ku wakacyjnego dla dzieci sierot  
w wyniku trzęsienia ziemi z Arme-
nii już w lecie 1989 r. Były uczel-
niane kolonie dla dzieci „Wakacje 
z Bogiem” i zimowiska, spotkania 
opłatkowe, „jajeczka wielkanoc-
ne”, pielgrzymki bliskie: Licheń, 
Częstochowa i dalekie: Watykan, 
Lourdes, Ukraina. 

Wypowiadaliśmy się na temat 
zmian w szkolnictwie wyższym, 
wprowadzanych przez rządy RP 
na przestrzeni lat.

Wielkim wydarzeniem było 
wmurowanie w 2001 r. na ścia-
nie gmachu Wydziału Humani-
stycznego tablicy upamiętnia-
jącej Uczelniane Założycielskie 
Zebranie NSZZ „Solidarność” 
UMCS, 2 października 1980 r. 

Na 25-lecie powstania NSZZ 
„S” UMCS ufundowany zo-
stał sztandar NSZZ „Solidarność 
UMCS”, który poświęcił Ar-
cybiskup Józef Życiński, a rek-
tor Wiesław Kamiński wygłosił 
okolicznościowe przemówienie. 
„Chrzest bojowy” sztandaru od-
był się na Jasnej Górze, podczas 
pielgrzymki do Polski Papieża 
Benedykta XVI.

Zamieszczano relacje ze spo-
tkań z ciekawymi ludźmi, w tym 
z Czesławem Niezgodą – przy-
wódcą strajku na kolei w Lu-
blinie w lipcu 1980 r., Korne-
lem Morawieckim – z „Solidar-
ności Walczącej” oraz z grupą 
szwedzkiej młodzieży z organi-
zacji „Młode Orły” w 1992 r. 

XXX-lecie NSZZ „Solidar-
ność” było okazją do uroczystych 
obchodów w Chatce Żaka w grud-
niu 2010 r., były odznaczenia, wy-
stawa. Historią „S” UMCS zajęli 

Czas Solidarności, maj-lipiec 2022kronika związkowa

się naukowcy. Ukazała się książ-
ka Z. Zaporowskiego i M. Szu-
miłło „NSZZ „S” UMCS w la-
tach 1980-1981”, a obszerne roz-
działy o „S” UMCS znalazły się 
w książkach J. Wrony i Z. Zapo-
rowskiego „70 lat UMCS studia 
z dziejów” i M. Kruszyńskiego 
„UMCS w latach 1944-1989”.

Na kolejne rocznice akade-
mickich strajków w Chatce Żaka 
i stanu wojennego organizowa-
no uroczyste spotkania. W 2011 
roku wystąpił tu Jan Pietrzak. 13 
XII 2021 r. wmurowano pamiąt-
kową tablicę, wystąpił Jan Kon-
drak i odbyła się promocja filmu 
G. Linkowskiego „Taksówkarz 
– cichy bohater Grudnia”.

Serwis Związkowy w Wia-
domościach Uniwersy-
teckich UMCS umożli-

wia informowanie społeczności 
akademickiej UMCS o naszych 
działaniach, zabiegach, a także 
polemice, a nawet krytyce nie-
których poczynań władz uczelni 
czy ministerstwa.

Dziękujemy Redakcji za 
przychylność, życzliwe uwagi  
i prosimy o dalszą możliwość 
korzystania z łamów Wiadomo-
ści Uniwersyteckich UMCS.

Józef Kaczor
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W poprzednim numerze „Cza-
su Solidarności” pisałem, że musi-
my reagować na zło, nawet to „nie-
wielkie”. Nie jestem zwolennikiem 
stopniowania tego słowa, bardziej 
chodzi mi o jego potoczne rozu-
mienie, czyli jakby mogło być ot 
takie „zełko” niewinne.  Ci, którzy 
mnie znają wiedzą, że nie należę do 
ludzi mściwych ani źle życzących 
innym. Niemniej jednak nie je-
stem w stanie pogodzić się z hipo-
kryzją i obojętnością, która prowa-
dzi do męczenia, mordowania i ruj-
nowania psychiki milionom ludzi. 
Zwłaszcza po doniesieniach z pod-
kijowskiej miejscowości Bucza. 

Oczywiście wiem, że w Sy-
rii, Czeczenii czy Afganistanie nie 
było i nie jest inaczej. Tym bar-
dziej skręca mnie, gdy słyszę ko-
mentarze, że społeczeństwo rosyj-
skie nie protestuje gremialnie, bo 
jest odcięte od informacji albo ska-
zane na rządową propagandę. No  
i jeszcze, że jest zastraszane. Tro-
chę pokręcona logika. Nie prze-
ciwstawiam się wojnie, na któ-
rą wysyłają mojego syna, na któ-
rej giną lub trafiają do niewoli ty-
siące żołnierzy rosyjskich. Nie ro-
bię tego ze strachu. Co może być 
do licha bardzie strasznego niż lęk  
o życie własnego dziecka? 

P odobno nie mają infor-
macji… Przecież od cza-
su Afganistanu cały czas 

do Federacji Rosyjskiej z różnych 
kierunków przychodzą transporty 
oznaczone „Груз 200”, czyli ciała 
poległych. Szczególnie trudno za-
pomnieć o tzw. czarnych tulipanach, 
czyli samolotach z takimi właśnie 
ładunkami na pokładzie. Przy okazji 
warto posłuchać, a może lepiej prze-
czytać tekst piosenki o takim tytule. 

Swoje robi propaganda reżi-
mowej telewizji? Ale przecież ru-

scy sołdaci, bo pisanie o tych zwy-
rodnialcach żołnierze przychodzi 
mi z trudem, nigdy nie zachowy-
wali się inaczej. Może to jednak 
próba wyparcia ze świadomości 
tego, że mój dziad gwałcił, kradł 
i mordował niewinnych cywilów, 
mój mąż robił to samo, to i syn 
widocznie musi. A może pusta na-
dzieja, że po wiekach przyszła od-
miana i skądś, nie wiadomo skąd, 
pojawił się honor w tej armii. 

Sam wielokrotnie zastanawia-
łem się, czy mówienie o tym nie 
jest nakręcaniem spirali nienawi-
ści i szczuciem na niewinnych 
„przeciętnych Rosjan”. Nie, nie 
jest. Dlatego jestem za jak naj-
większą izolacją obywateli tego 
mordoru. Póki nie dostaną po gło-
wie, to nie zrozumieją. Już nawet 
uderzenie po kieszeni nie działa. 
Podejrzewam, że zdjęcia z rosyj-
skich sklepów, gdzie ludzie wal-
czą o cukier ma coś wspólnego  
z próbą zbudowania sobie al-
ternatywnej – błogiej rzeczywi-
stości. Bimbrownictwo to prze-
cież nie tylko element kuchni, ale  
i znany środek podnoszący moty-
wację. Jak za czasów sowieckich. 
Szklana bimbru i do boju… My-
ślicie, że cokolwiek zmieniło się 
w ich mentalności? 

Obrazy z wyzwolonych miast 
i wiosek Ukrainy oraz przechwy-
cone rozmowy telefoniczne po-
kazują, że oni na widok jakiego-
kolwiek dobra reagują jak „pies 
Pawłowa”. Wszystko pakują do 
„sumki”, a jak się nie da to nisz-
czą albo przynajmniej napasku-
dzą. Niestety na widok cywila od-
ruch jest równie automatyczny…

Niedawno miałem okazję roz-
mawiać z Ukrainką, która od 
dawna pracuje w Polsce, a teraz 
martwi się, bo jej nastoletni syn 

nie chce do niej dołączyć, mó-
wiąc, że tam jest jego miejsce. 
Powiedziała mi rzecz, która dała 
mi wiele do myślenia i nie sposób 
chyba się z nią nie zgodzić. 

O tóż jej zdaniem Ukra-
ińcy, Polacy, Białorusi-
ni czy Gruzini są naro-

dami, które chcą coś zbudować, 
czegoś się dorobić, zostawić coś 
po sobie. Stąd i nasze, i ich „wy-
jazdy za chlebem” za granicę. 
Nawet Rosjanie, którzy mają do-
mieszkę krwi powyższych nacji 
mają podobną mentalność. Na-
tomiast, jak to określiła, „typowy 
ruski”, myśli jak wejść w posia-
danie czegoś przy najmniejszym 
wysiłku. Lepiej coś kupić goto-
wego, niż wyhodować samemu, 
a już najlepiej dostać za darmo, 
albo ukraść. Coś w tym jest…

Dlatego też dopóki ich po-
dejście do świata się nie zmieni, 
powinni być przez cywilizowa-
ne społeczeństwa traktowani jak 
ktoś, z kim przebywanie nie spra-
wia nam przyjemności. Nawet 
przychodzi mi do głowy wersja 
„pozdrowienia” dla nich, po ostat-
nich makabrycznych zbrodniach, 
odpowiedniego. Tym słowem jest 
właśnie „Bucza”. Od dzisiaj to bę-
dzie mój zamiennik dla Привет 
(Privet), choć szybko może nie 
być okazji do jego zastosowania  
w praktyce. Także Bucza panie 
putin (wielkość liter zamierzona). 
No i niezapomnianych doznań po 
kanapkach u „Diadi Wani”, czy-
li rosyjskiej odpowiedzi na wyco-
fanie się z tego kraju najbardziej 
znanej na świecie sieci barów 
szybkiej obsługi. Często otwiera-
nych na bazie ukradzionej infra-
struktury amerykańskiej sieciów-
ki. A jakże…

Ireneusz Pszczoła

bucza, panie puTin...
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gało na zbieraniu setek dokumen-
tów przez nauczycieli przygoto-
wujących się do zawodu i zdoby-
wających stopnie specjalizacji. Kil-
kudziesięcioprocentowe podwyżki 
oznaczają zaś, że nauczyciele będą 
zarabiali mniej, bo waloryzacja 
średniego wynagrodzenia o 4,4 % 
w żaden sposób nie zrekompensu-
je zmienionego systemu podatko-
wego i szalejącej inflacji. A o reali-
zacji najważniejszego punktu pod-
pisanego przez rząd RP porozumie-
nia z „Solidarnością”, czyli powią-
zania płac nauczycieli z przecięt-
nym wynagrodzeniem w gospodar-
ce obecna ekipa rządowa nawet nie 
chce słyszeć.

go dialogu społecznego, która 
zmierza do destrukcji systemu 
edukacji w Polsce oraz degrada-
cji zawodu nauczyciela.

W dużym skrócie obecne pro-
pozycje ministra polegają na 
„uproszczeniu” awansu zawodo-
wego, bo w miejsce czterech stop-
ni proponuje się pięć. „Odbiurokra-
tyzowanie” systemu będzie pole-

Dla wielu obserwatorów sce-
ny politycznej w Polsce może 
być to niespodzianka, dla śro-
dowiska oświatowego natomiast 
jest to prosta konsekwencja na-
stępujących po sobie od wielu lat 
wydarzeń. W uzasadnieniu Prze-
wodniczący Proksa napisał, że 
minister Przemysław Czarnek 
prowadzi politykę pozorowane-

jest, 
cZylI nIe ma 
9 maja br. Ryszard proksa przewodniczący Krajowej sekcji 
oświaty i wychowania nszz „solidarność” wystosował do 
premiera Rp Mateusza Morawieckiego list, w którym zażą-
dał w trybie natychmiastowym odwołania pana przemysła-
wa czarnka z funkcji Ministra edukacji i nauki.

fo
t. 

pi
xa

ba
y
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Dla świadomych i zaangażowa-
nych uczestników dialogu o stanie 
polskiej oświaty nie jest tajemnicą, 
że oprócz postulatów finansowych 
konieczna jest też przebudowa całe-
go systemu organizacji pracy szkół  
i pracy nauczycieli, ponieważ to na 
nauczycielach opiera się cała struk-
tura oświatowa. Samo podwyższe-
nie wynagrodzeń, szczególnie ta-
kie, które wprowadzane jest bez ja-
kichkolwiek odniesień do czego-
kolwiek, nie wystarczy. Nie wystar-
czy także spełnienie postulatu „So-
lidarności”, czyli powiązanie płac 
nauczycielskich z przeciętnym wy-
nagrodzeniem w gospodarce naro-
dowej.

O siągnęliśmy taki stan 
emocji w publicznym 
dyskursie, także wsku-

tek agresywnej i bezwzględnej 
propagandy rządowej, że nawet 
bardzo wysokie płace w edukacji 
nie rozwiążą nawarstwiających 
się od lat problemów. W społe-
czeństwie zbudowano na tyle fał-
szywy obraz obowiązków i cza-
su pracy nauczycieli, że nie po-
zostawiono nam innego wyjścia 
jak zdecydowana i radykalna re-
akcja. Musimy zatem My – „So-
lidarność” domagać się nie tylko 
zmiany systemu wynagradzania, 
ale z równą stanowczością rów-
nież jasnej i jednoznacznej kody-
fikacji nauczycielskich obowiąz-
ków i wprowadzenia ewidencjo-
nowania czasu pracy. 

Zdaję sobie sprawę, że speł-
nienie tych postulatów w jakimś 
stopniu będzie musiało się otrzeć 
o absurd i spowoduje zwielokrot-
nienie biurokracji i równocześnie 
uniemożliwi pracę na kilku eta-
tach, jednak zostaliśmy postawie-
ni przed społecznym pręgierzem 
i nie mamy możliwości dalszego 
cofania się.

Zgodnie z zapisami ustawo-
wymi nauczycieli obowiązu-
je czterdziestogodzinny tydzień 
pracy. Jest to zapis w dużym stop-
niu niedorzeczny, powstał na za-
sadzie analogii do pracy biurowej 
czy też w przemyśle – nie na za-
sadzie analogii do pracy w wol-
nych zawodach, co moim zda-
niem miałoby więcej sensu. Obo-
wiązek ten jest bardzo często pod-
noszony przez różnego typu qu-
asi-ekspertów do spraw oświaty 
czy też zwykłych propagandzi-
stów, by wykazywać niedopełnia-
nie przez nauczycieli obowiąz-
ków pracowniczych i w związ-
ku z tym postulować zwiększenie 
pensum. By ten ostracyzm spo-
łeczny zneutralizować, odwró-
cić szkodliwą propagandę, należy 
domagać się wprowadzenia sys-
temu ewidencjonowania czter-
dziestogodzinnego czasu pracy 
nauczycieli. Zapewne okaże się 
to bardzo trudne w wymiarze ty-
godniowym, ale już w miesięcz-
nym będzie znacznie łatwiejsze.

W skład czterdziestogodzin-
nego tygodnia pracy, oprócz tzw. 
pensum, wchodzą obowiązki sko-
dyfikowane na niedopuszczal-
nym stopniu ogólności, a tylko 
część z nich jawi się jako oczy-
wista. Trudno byłoby wyłączyć 
z obowiązków nauczycieli za-
dania powiązane z przygotowa-
niem lekcji, sprawdzaniem efek-
tów kształcenia, udzielania na ich 
temat informacji, rozwoju warsz-
tatu pracy i samokształcenia. 

Równie oczywiste jest 
pozostawanie w tak 
zwanej gotowości do 

pracy, której nie wykonuje się 
nie z winy nauczyciela, tylko ze 
względu na organizację pracy 
szkoły – w tym kierunku zresz-
tą idzie najnowsze orzecznictwo 

sądowe. Taką jednoznacznością 
nie cechują się już zadania wy-
nikające z przygotowania szkoły 
do spełniania funkcji dydaktycz-
nej i wychowawczej (obowiązki 
te rozkładają się na dyrektorów, 
administrację, obsługę, jednostki 
samorządu terytorialnego – w ja-
kiej części i czy w ogóle miały-
by przypadać nauczycielom, po-
zostaje kwestią otwartą). 

D ochodzą do tego niesko-
dyfikowane powinno-
ści związane z różnego 

typu promocją szkoły i środowi-
ska, które, moim zdaniem, należy 
całkowicie wyłączyć z kodyfikacji 
i przenieść do sfery jednoznacznej 
niewymagalności. Pod pewnymi 
warunkami mogłyby być realizo-
wane jako zajęcia dodatkowe, za 
które pracodawcy byliby w obo-
wiązku dodatkowo wynagradzać 
nauczycieli. Za przykład takich 
działań niech posłuży „dobrowol-
ny” udział nauczycieli jako opie-
kunów grup dzieci i młodzieży 
w uroczystościach państwowych 
w dni ustawowo wolne od pracy. 
Proceder taki – niestety wszech-
obecny – czyni z nauczycieli gru-
pę zawodową dyskryminowaną  
i nagminnie pozbawianą podsta-
wowych praw obywatelskich.

Dochodzą do tego wyciecz-
ki szkolne, które od wielu lat po-
wodują napięcia na linii praco-
dawca – nauczyciel – rodzic. 
Niedawno mogliśmy przeczytać  
w internecie, że rodzice w odpo-
wiedzi na niezdarne próby robie-
nia „czegoś” przez ZNP, ogłoszą 
również strajk włoski i postulu-
ją, by nauczyciele zaczęli płacić 
za to, bo przecież „zgodzili się” 
zostać opiekunami ich dzieci za 
darmo przez 24 godziny na dobę. 
Najwyższy czas z tym skończyć! 
Ewentualną organizację wycie-
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czek należy scedować na rady ro-
dziców. To one powinny wymy-
ślać programy, zbierać pieniądze, 
wynajmować opiekunów, któ-
rym zapłacą za wykonaną pra-
cę w ramach umowy o dzieło czy 
też umowy zlecenia (konieczność 
opłacenia ZUS) oraz poniosą peł-
ną odpowiedzialność prawną za 
wszelkie działania z nimi związa-
ne. Szkoła jako instytucja nie po-
winna się do tego wtrącać.

Zacznijmy domagać się, 
by praca nauczyciela tak-
że poza pensum odby-

wała się, co do zasady, na terenie 
szkoły. Tym samym ograny pro-
wadzące zostałyby zobligowa-
ne do zapewnienia odpowiednich 
warunków pracy: gabinety wraz 
z wyposażeniem, obsługa admi-
nistracyjna i techniczna, etc. Jeśli 
nie byłyby w stanie lub nie chcia-
ły sprostać temu zadaniu, miały-
by obowiązek wypłacania ekwi-
walentu umożliwiającego pro-
wadzenie gabinetów nauczyciel-
skich poza szkołą, np. w domu. 
Takie myślenie o pracy nauczy-
cieli nie jest żadną fantasmago-
rią ani niczym nowym. Dla przy-
kładu przypominam, że nawet za 
nieboszczki PRL nauczycielom 
przysługiwał dodatkowy pokój, 
gdy otrzymywali nowe mieszka-
nie ze spółdzielni.

Na koniec pozostawiłem 
szczególnie drażliwą kwestię pen-
sum, czyli tzw. godzin przy tabli-
cy. Moim zdaniem niemożliwe 
jest w obecnej sytuacji utrzymanie 
jednolitego pensum nauczycieli 
przedmiotowców na poziomie 18 
godzin. Nie oznacza to, że powin-
no zostać podwyższone. W niektó-
rych przypadkach, np. nauczycieli 
polonistów, wręcz przeciwnie. 

Niech punktem odniesie-
nia będą zasady obowiązujące  

w wielu landach RFN, gdzie pen-
sum nauczyciela języka niemiec-
kiego wynosi 9 godzin tygodnio-
wo, bo kodyfikatorzy stwierdzili, 
i słusznie zresztą, że jeżeli praca 
nauczycieli tego przedmiotu ma 
być wykonywana na najwyższym 
poziomie efektywności, nauczy-
ciel nie może spędzać zbyt wie-
lu godzin przy tablicy, pozosta-
ły czas powinien poświęcić kon-
sultacjom indywidualnym i pra-
cy osobistej. Przy czym określe-
nie pensum w przypadku nauczy-
cieli niemieckich jest mylące, bo 
liczba godzin spędzanych przy ta-
blicy nie przekłada się bezpośred-
nio na ich wynagrodzenia, jak to 
ma miejsce w sytuacji polskich 
nauczycieli i co jest z wielu po-
wodów krzywdzące.

Jakkolwiek byśmy na ten pro-
blem nie patrzyli, przy ustalaniu 
obowiązkowego wymiaru godzin 
dydaktycznych należy postępo-
wać z wielką rozwagą, jego ewen-
tualna zmiana bezwzględnie musi 
zostać poprzedzona  wszechstron-
ną i wnikliwą analizą zagadnie-
nia, którą przeprowadzą fachow-
cy z prawdziwego zdarzenia, a nie  
z politycznego rozdania. 

Trudno traktować poważ-
nie propozycje politycz-
nych „ekspertów”, a ist-

nieją takie w medialnej przestrze-
ni, by nauczyciel wychowania fi-
zycznego prowadził zajęcia przez 
8 godzin dziennie, bo skutki re-
alizacji takiego pomysłu niosły-
by ze sobą poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa uczniów. Po pro-
stu możliwość stałej koncentra-
cji i podzielności uwagi, które są 
niezbędne przy prowadzeniu za-
jęć tego typu z dziećmi i młodzie-
żą ma swoje ograniczenia, bezpo-
średnio wynikające z czasu pracy 
nauczyciela wychowania fizycz-

nego. I by cokolwiek mówić na 
ten temat, trzeba mieć pełną i udo-
kumentowaną wiedzę. Nie można 
opierać konkretnych rozwiązań na 
tym, co się komuś wydaje.

I nnym niezbędnym kro-
kiem w usprawnieniu sys-
temu edukacji jest wyraź-

ne oddzielenie obowiązków dy-
daktycznych i wychowawczych 
od opiekuńczych. Nauczycie-
le przedmiotowcy powinni być  
w znaczny stopniu od nich od-
ciążeni. Jest swoistym kuriozum 
obarczanie ich obowiązkiem tzw. 
dyżurów na przerwach lub spraw-
dzania czy uczniowie zmieni-
li obuwie. Pomijam już fakt, że 
są to zadania deprecjonujące rolę 
nauczyciela w szkole, ale zwrócę 
przede wszystkim uwagę na ich 
szkodliwość dla płynnej realizacji 
funkcji dydaktycznej szkoły. Przy 
niezwykle dynamicznym i streso-
gennym trybie pracy nauczyciela, 
te 10-15 minut to bardzo często 
jedyna możliwość, by porozma-
wiać spokojnie z uczniem na waż-
ny dla obu stron temat, zareago-
wać błyskawicznie na pojawia-
jący się problem, wreszcie przy-
gotować spokojnie następną lek-
cję lub zwyczajnie odpocząć. Po-
zbawianie nauczycieli tego czasu 
wprowadza w ich pracę element 
chaosu i zmniejsza czas efektyw-
nej pracy z uczniem.

Zaprezentowane przykłady 
prowadzą wprost do wniosku, że 
w oświacie powinny pojawić się 
nowe grupy pracowników, któ-
rzy przejęliby w znacznym stop-
niu zadania opiekuńcze. Braku-
je w wielu szkołach  pracowni-
ków obsługi technicznej. Eduka-
cja przeżywa swoistą rewolucję 
informatyczną, ale nie pomyśla-
no, by systemowo zadbać o ser-
wis techniczny nierzadko setek 
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urządzeń elektronicznych funk-
cjonujących na terenie zakładów 
pracy, którymi szkoły przecież 
też są. Wciąż powszechny jest  
w oświacie peerelowski model 
załatwiania takich problemów  
w sposób nieformalny: „Przyj-
dzie pan Józek z przeciwka i coś 
tam zrobi, jak będzie umiał.” Czy 
w przemyśle taka sytuacja była-
by możliwa? Czy to jest poważne 
traktowanie zadań oświatowych 
państwa, które aspiruje do statu-
su regionalnego lidera?

W powyższych zdaniach 
starałem się zawrzeć 
kilka refleksji na te-

mat oświaty i garść przeczuć za-
ledwie, a nie gotowych rozwiązań. 
Trzeba też uczciwie powiedzieć, 
że nie będzie tanio, nie da się zre-
formować edukacji drogą delikat-
nych przesunięć i oszczędności 
budżetowych. Jeśli naprawdę za-
leży nam na pozytywnych zmia-
nach w tym zakresie, to subwencja 
oświatowa nie może oscylować 
wokół 50 mld złotych, ale 70-80, 
a może nawet 100 mld. I trzeba 
to uczciwie i otwarcie wyartyku-
łować. Biorąc pod uwagę obecną 
polityczną i społeczną atmosferę, 
daleka droga przed nami, a światło  
w tunelu trudno dostrzec.

Zatem reakcja związku musi 
zakładać aktywność na kilku 
płaszczyznach. Przede wszyst-
kim powinniśmy otworzyć dys-
kusję nad tym, jaka ma być pol-
ska oświata, traktując ją jako pe-
wien specyficzny system – łą-
czący elementy administracyj-
ne, społeczne i aksjologiczne. 
Mamy wystarczający potencjał 
organizacyjny i intelektualny,  
a wszystko wskazuje na to, że je-
śli „Solidarność” tego nie zrobi, 
to nikt nie podejmie takiego wy-
siłku. MEN pod przywództwem 

ministra Przemysława Czarnka 
nie wydaje się do tego zdolne.

Na przykład należy rozstrzy-
gnąć czy polski system oświato-
wy ma mieć charakter zintegrowa-
ny, czy też uwolnimy go i dopu-
ścimy do istotnego zróżnicowania 
jego poszczególnych elementów, 
w tym, należy uczciwie zaznaczyć, 
także jakości kształcenia. 

Jeżeli zaczęłaby obowiązywać 
ta druga koncepcja, a moim zda-
niem nie powinna, to pozostaje już 
tylko zastanawianie się nad sposo-
bami jej finansowania. W przypad-
ku systemu zintegrowanego nale-
ży koniecznie zastanowić się nad 
modelem pedagogicznym, jaki po-
winien obowiązywać w polskich 
szkołach, a przynajmniej zakreślić 
jego dopuszczalne granice. Czy 
ma być to pedagogika „uwalniają-
ca”, czy jednak taka, która narzuca 
pewne wzorce? 

Niezbędne jest zastanowie-
nie się nad różnego typu propozy-
cjami dydaktycznymi np. Fröbla  
i Montessori i poddanie ich kry-
tycznej analizie. Dalej: czy w pol-
skiej szkole należy utrzymać sys-
tem klasowy, czy może jednak 
podążać w kierunku innych roz-
wiązań? Mało kto zastanawia się 
też obecnie nad organizacją pracy  
w szkole, a przecież jest to kwe-
stia, jakiej zaraz na początku przy-
gląda się nowy menadżer w ja-
kiejkolwiek firmie, bo od tego po 
prostu należy zacząć. Jak najbar-
dziej celowe będzie także przej-
rzenie propozycji programowych 
na wszystkich szczeblach kształ-
cenia i poddanie ich wieloaspek-
towej krytyce.

Powyżej zasygnalizowałem 
jedynie niektóre zagadnienia, ja-
kimi należałoby się zająć, z pew-
nością dałoby się ich wyliczyć 
znacznie więcej. Obecna bezre-

fleksyjność decydentów jest nie 
do przyjęcia, ale ponieważ jeste-
śmy poniekąd skazani na współ-
pracę z nimi, musimy, w dobrze 
pojętym interesie społecznym, 
częściowo przejąć ich role. Do-
piero mając gotowy model kształ-
cenia, można zastanawiać się nad 
systemem szkolnym, który bę-
dzie najwydajniejszy w funkcjo-
nowaniu, a do systemu szkolnego 
z kolei można dostosować zasady 
i poziom finansowania. Taka ko-
lejność postępowania wydaje się 
logiczna, tymczasem działania 
MEN noszą wszelkie znamiona 
działania chaotycznego i pozba-
wionego gruntownie przemyśla-
nych podstaw.

Należy zatem informować 
społeczeństwo o prawdziwej sy-
tuacji w oświacie. Jednym z waż-
niejszych problemów naszego 
zawodu  jest obecnie zły wizeru-
nek polskich nauczycieli – zwie-
lokrotniany przez liczne przesą-
dy powtarzane na ulicy, ale tak-
że w mediach. Trzeba dodać, że 
obecny pan minister także zapi-
sał swoją czarną kartę w tej ma-
terii, co już samo w sobie po-
winno być wystarczającym po-
wodem jego odwołania, bo albo 
nie rozumie społecznego aspek-
tu funkcjonowania zawodu, albo 
działa po prostu w złej wierze. 
Oba  przypadki kompromitują go 
w sposób jednoznaczny.  

Musimy mieć tak-
że świadomość, że 
nie działamy jedynie  

w interesie pracowników, ale ca-
łego społeczeństwa i jeżeli po-
zwolimy na dalszy bezrefleksyjny 
dryf polskiej edukacji, skutki za-
łamania odczujemy wszyscy i  bę-
dzie to miało katastrofalny wpływ 
na stan naszego państwa.

Waldemar Jakubowski
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Komu te żółte kwiatuszki, po-
krywające całe połacie nieużyt-
ków, wystające spomiędzy płyt 
chodnikowych czy rosnące na-
wet na udeptanych ścieżkach nie 
przypominają słońca? Komu nie 
kojarzą się z wiosną i radością?

Będąc dzieckiem, wraz z ko-
leżankami, zbierałam te kwiaty 
na łąkach lub w przydrożnych ro-
wach i wiłam z nich wianki, któ-
re później z dumą nosiłam. A gdy 
przekwitły, z radością zdmuchi-
wałyśmy unoszące się na wie-
trze nasiona – białe lekkie puszki. 
Wierzyłyśmy wtedy, że zdmuch-
nięcie wszystkich nasionek jed-
nocześnie przyniesie nam wielkie 
szczęście. 

Niedługo później dowiedzia-
łam się, że kwiatki te mają ja-

kąś tajemną moc. Zauważyłam, 
że podczas naszej zabawy na bo-
isku nauczycielka zbierała kwia-
ty mniszka, które później suszyły 
się w cieniu na rozłożonych ga-
zetach. Mama też coś z takich ze-
branych kwiatów robiła w kuch-
ni. Wtedy były to dla mnie nie-
zrozumiałe czynności, a wręcz 
tajemne rytuały. Dziś wiem, że 
obie kobiety znały lecznicze 
działanie mniszka i obie korzy-
stały z jego dobrodziejstwa.

Mniszek pospolity lub lekar-
ski, potocznie nazywany mleczem 
lub dmuchawcem (spośród wielu 
ludowych nazw najładniejszą jest 
chyba żabi kwiat), przez wielu lu-
dzi traktowany jest jak pospolity  
i uciążliwy do wytępienia chwast. 
Wykorzystywany jest jako roślina 

jadalna, pastewna (pasza z mnisz-
kiem uważana jest za wartościo-
wą, posilną, łatwostrawną i diete-
tyczną; szczególnie lubią go króli-
ki i drób), miododajna i lecznicza. 
To bylina, która łatwo wysiewa się 
z nasion roznoszonych przez wiatr. 
W Polsce opisano 200 gatunków 
mniszka, w Europie ponad 1000,  
a występuje on na wszystkich kon-
tynentach.

Chociaż w Polsce jest mało 
popularny, w krajach ro-
mańskich (zwłaszcza 

we Francji) z liści i łodyg mnisz-
ka przyrządza się sałatki. Przypra-
wia się je octem, pieprzem i solą, 
sosem winegret lub oliwą. Mło-
de liście dodaje się też do zup i so-
sów. Podobno doskonałe są mło-
de listki duszone z cebulką dym-

mnIsZek 
pospolIty

fot. pixabay
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ką i marchewką. Dawniej pąki ko-
szyczkowe wykorzystywano jako 
zamiennik kaparów. Niektórzy  
z płatków mniszka, cytryny i cu-
kru robią wino o miodowo-zioło-
wym bukiecie albo tzw. miodek 
majowy (wpisany przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
listę produktów tradycyjnych wo-
jewództwa pomorskiego), a tak-
że koktajle i nalewki. Ususzony  
i upalony korzeń mniszka służy do 
produkcji wyśmienitej kawy. 

Mieszkańcy Wielkiej 
Brytanii z korzenia 
mniszka i korzenia ło-

pianu przyrządzają tradycyjny 
orzeźwiający napój – dandelion 
and burdock (tłum. mniszek i ło-
pian) – funkcjonują różne recep-
tury. Indianie Ameryki Północ-
nej z różnych plemion jadali su-
rowe lub gotowane liście (Cziro-
kezi i Tohono O’odham) oraz go-
towane liście z syropem klono-
wym dodawane do mięsa (Odżi-
bwejowie i Potawatomi). Apacze 
aromatyzowali kwiatami mnisz-
ka napoje alkoholowe. W Japonii 
z młodych liści przygotowuje się 
aemono (sparzone liście warzyw 
z sosem sojowym i cukrem) oraz 
o-hitashi (moczone w wywarze 
rybnym i podawane schłodzone 
z sosem sojowym i sosem alko-
holowym mirin).

W całej roślinie znajduje się 
biały, gorzki, piekący sok mlecz-
ny, mimo to mniszek stanowi ce-
nione przez zielarzy remedium 
na liczne dolegliwości. Jego lecz-
nicze właściwości potwierdzono 
w wielu niezależnych ośrodkach 
badawczych. 

Dowiedziono, że cała roślina 
wykazuje niezwykłe właściwo-
ści. W liściach i kwiatach stwier-
dzono obecność żółtych barwni-
ków ksantofilowych (taraksanty-
ny), flawonoidów oraz soli mi-
neralnych (potas, magnes, siar-
kę i krzem) i witamin (zwłasz-
cza znaczne ilości witaminy C).  
W korzeniach wykryto inulinę, 
fruktozę, kwasy organiczne, trój-
terpeny, garbniki, flobafeny oraz 
olejek eteryczny. 

Mniszek kwitnie od kwietnia 
do lipca, ale zdarza się, że później 
zakwita ponownie. Źródłem lecz-
niczym jest cała roślina: kwiaty 
(zbiera się około maja), korzeń 
(wiosną i jesienią), liście (przed 
kwitnieniem) i łodygi (w czasie 
kwitnienia). Wykazuje działanie 
wielokierunkowe, a przy tym sku-
teczne i szybkie. Ma pobudzają-
cy wpływ na wytwarzanie przez 
wątrobę żółci i ułatwia jej prze-
pływ do dwunastnicy przez dro-
gi żółciowe. Wywołuje to zwięk-
szenie kurczliwości tych przewo-

dów, a w szczególności pęcherzy-
ka żółciowego, co przeciwdziała 
zastojowi żółci. Wykazano rów-
nież korzystny wpływ na czyn-
ność wydzielniczą trzustki oraz 
normalizację całego procesu tra-
wienia. Żucie świeżych łodyg 
może bezboleśnie rozpuścić ka-
mienie żółciowe. 

K uracja trwa zwykle ok. 
14 dni. Łodygi myje 
się razem z kwiatosta-

nem, następnie usuwa się koszy-
czek i wolno żuje łodygę. Zaleca 
się 5-6 (czasem 10) łodyg dzien-
nie. Kuracja ta niweluje również 
świąd skóry, ponieważ oczyszcza 
krew z toksyn. Dzięki zwiększa-
niu przesączania w kłębkach ner-
kowych mniszek wykazuje dzia-
łanie moczopędne. Działa rozkur-
czowo na mięśnie gładkie, czym 
ułatwia przepływ żółci i moczu, 
a także przeciwcukrzycowo, po-
budzająco na wydzielanie soku 
żołądkowego oraz „oczyszcza 
krew”, czyli odtruwa ją i oczysz-
cza ze szkodliwych związków, 
które uwalniane są podczas prze-
miany materii. Przyspiesza goje-
nie się ran i bliznowacenie. Za-
lecany jest w pierwszych fazach 
powstawania kurzajek. Co waż-
ne, stosowanie mniszka w zaleca-
nych dawkach nie wywiera szko-
dliwego działania ubocznego.

W przemyśle kosmetycz-
nym mniszek pospolity jest rów-
nież wykorzystywany – stanowi 
dodatek do niektórych kremów 
przeznaczonych do pielęgnacji 
skóry suchej i starzejącej się.

Niniejszy tekst nie ma aspira-
cji do zastąpienia kontaktu Czy-
telnika z lekarzem, ma natomiast 
charakter informacyjno-eduka-
cyjny. Autorka żywo interesuje 
się tematem i zachęca do posze-
rzania wiedzy z tego zakresu oraz 
konsultowania jej przed zastoso-
waniem ze swoim lekarzem.

Szeptuchafot. pixabay
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Dr Janina Gawrysiak i dr hab. 
Alina Rynio zostały odznaczo-
ne Krzyżem Pro Ecclesia et Pon-
tifice, zaś mgr Łucja Badeńska 
oraz mgr Irena Mateńko otrzy-
mały medale Benemerenti. Od-
znaczenia zostały wręczone przez 
Jego Ekscelencję Ks. Arcybisku-
pa Metropolitę Lubelskiego dra 
hab. Stanisława Budzika Wielkie-
go Kanclerza KUL oraz ks. prof. 

dra hab. Mirosława Kalinowskie-
go Rektora KUL, podczas nad-
zwyczajnego posiedzenia Sena-
tu Akademickiego KUL. Wszyst-
kie Panie od wielu lat są związa-
ne z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim Jana Pawła II, a także 
uczelnianą Organizacją Zakłado-
wą NSZZ „Solidarność”.

Honorowymi gośćmi wy-
darzenia byli: Marian Król, 

Przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” Regionu Środko-
wo-Wschodniego, dr Józef Ka-
czor, przewodniczący Regional-
nej Sekcji Nauki, prof. dr hab. 
Adam Biela, b. poseł i senator 
RP, krewni i przyjaciele odzna-
czonych oraz członkowie OZ 
NSZZ „Solidarność” i emeryto-
wani pracownicy KUL.

W wyjątkowo ciepłej atmos-
ferze, jaką stworzyli uczestni-
cy Senatu Akademickiego i za-
proszeni goście, laudacje wygło-
sił dr Andrzej Januszewski, prze-
wodniczący OZ NSZZ „Solidar-
ność” KUL. Wyłoniły się z nich 
jedyne w swoim rodzaju por-
trety osobowościowe nagradza-
nych Pań oraz ich dorobek, za-
sługujący, jak to określił Arcy-

papIeskIe 
oDZnacZenIa na kul
Msza św. w czwartkowy poranek 28 kwietnia 2022 roku, 
pod przewodnictwem prorektora ks. prof. dra hab. Mirosła-
wa sitarza, z okolicznościową homilią ks. dr Marka Jezio-
rańskiego, w Kościele akademickim Kul rozpoczęła nie-
zwykłą uroczystość wręczenia odznaczeń papieskich. cele-
bracji Mszy św. towarzyszył poczet sztandarowy oz nszz 
„solidarność”.
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biskup Metropolita Wieki Kanc-
lerz KUL – na miano ewange-
licznych, „dzielnych kobiet”:

Pani dr hab. alina 
rynio jest teologiem, psycho-
logiem i pedagogiem. Życie za-
wodowe związała z Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim, ru-
chem Comunione e Liberazione 
i NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków KUL. Jest członkiem Świec-
kiego Stowarzyszenia Memores 
Domini i Towarzystwa Uniwer-
syteckiego Fides et Ratio. Od-
dana służbie Bogu, Kościołowi  
i ludziom, których Opatrzność 
stawiała na jej drodze.

Zatrudniona jako asystent 
od 1983 roku, później adiunkt  
i prof. nadzwyczajny KUL w re-
aktywowanej Sekcji Pedagogi-
ki, przekształconej od 1996 roku  
w Instytut Pedagogiki. 

Od 2005 do 2019 r. kierownik 
Katedry Pedagogiki Chrześcijań-
skiej KUL, a w latach 2008-2012 
dyrektor Instytutu Pedagogiki 
KUL. Aktualnie pracuje w Kate-
drze Pedagogiki Chrześcijańskiej 
i Biografistyki Pedagogicznej Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II.

W bogatym dorobku pracy 
naukowej i dydaktycznej Pani 
Profesor są aksjomaty zaczerp-
nięte z: pedagogiki katolickiej, 
teologii wychowania, naucza-
nia św. Jana Pawła II, Benedyk-
ta XVI, papieża Franciszka, bł. 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, o. Jacka Woronieckiego, Ste-
fana Kunowskiego, Teresy Ku-
kołowicz, ks. Luigi Giussaniego, 
a także pedagogii wybranych ru-
chów Kościoła katolickiego.

Wśród podejmowanych ana-
liz, prac krytycznych, udokumen-
towanych wzorców godnych pro-
mocji znalazły się zagadnienia  
z zakresu: pedagogiki chrześcijań-
skiej, teorii wychowania, psycho-

logii ogólnej, rozwojowej, wycho-
wawczej i społecznej, wychowa-
nia w szkole katolickiej, etosu na-
uczyciela, pedagogiki medialnej, 
pedagogii odpowiedzialności, in-
tegralnego wychowania osoby,  
a także etosu „Solidarności”.

Wysiłek Pani Profesor jest 
odpowiedzią na anomię współ-
czesności, a raczej na jej spo-
łeczno-kulturowe konsekwencje. 
W niemal każdym dziele Autor-
ki znajdujemy argumenty i zo-
brazowane propozycje wycho-
wywania młodych pokoleń oraz 
ślad troski o budowanie trwałe-
go modelu kulturowego, bazują-
cego na wartościach ogólnoludz-
kich, metawartościach, które, 
jako centralne, pielęgnuje kultu-
ra chrześcijańska. 

W ten sposób rozumiane i pro-
pagowane cele wychowania dzie-
ci i młodzieży poprzez promowa-
nie sprawdzonych ideałów, popu-
laryzację wzorców osobowych 
przyczyniają się do ukazywania 
adekwatnych do współczesności 
form i sposobów kształtowania 
osobowości dojrzałej, wolnej od 
patologii, zdolnej do podejmowa-
nia odpowiedzialności za siebie  
i rodzinę, w ich obrazie aktual-
nym i przyszłych pokoleń.

Na jej dorobek naukowy skła-
dają się cztery samodzielne mo-
nografie (Wychowanie młodzie-
ży w nauczaniu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Redakcja Wydaw-
nictw KUL, wyd. I, Lublin 1995, 
ss. 338; wyd. II, poprawione z in-
deksem osobowym, Wydawnic-
two KUL, Lublin 2001, ss. 340; In-
tegralne wychowanie w myśli Jana 
Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2004, ss. 477; Wychowanie do 
odpowiedzialności. Studium teorii 
i praktyki pedagogiki integralnej, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, 
s. 563; Idea Narodu i odpowie-
dzialności za naród w kazaniach 
milenijnych Czcigodnego Sługi 

Bożego Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2020, s.153), 20 prac pod 
redakcją, licząca 21 tomów seria 
wydawnicza (Biblioteka Pedago-
giczna Katedry Pedagogiki Chrze-
ścijańskiej), liczne artykuły w cza-
sopismach i pracach zbiorowych, 
uczestnictwo w zjazdach pedago-
gicznych, sympozjach i konferen-
cjach, współorganizowanie konfe-
rencji instytutowych i samodziel-
ne przygotowanie serii konferen-
cji międzynarodowych.

Obok bogatego dorobku na-
ukowego Prof. Aliny Rynio 
– znajdujemy nie mniej obfity 
zbiór artykułów popularno-nau-
kowych w poczytnych periody-
kach katolickich i społecznych.

Nie sposób pominąć Panią 
Profesor jako popularnego i lu-
bianego przez studentów dydak-
tyka, co jest wyrażone liczonymi 
w setkach promocjami licencja-
tów, magisteriów i doktoratów.

Jednak szczególne pole jej ak-
tywności stanowi niezmordowa-
na działalność prospołeczna, słu-
żąca drugiemu człowiekowi i do-
bru wspólnemu w wymiarze ma-
łej i dużej Ojczyzny. W tym miej-
scu warto wspomnieć, że w stanie 
wojennym ofiarnie pomagała ro-
dzinom internowanym i wcielała 
w życie zasady katolickiej nauki 
społecznej. 

Piękną i bogatą kartę stanowi jej 
działalność w strukturach Uczelnia-
nej Solidarności, której przewodni-
czyła, była i jest jej wieloletnią wi-
ceprzewodniczącą. Nie szczędzi 
czasu na działalność związkową 
nie tylko w macierzystej Organi-
zacji Związkowej, ale także w Re-
gionalnej i Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność” czy Walnych 
Zebraniach Związku. 

Na różne sposoby populary-
zuje bogate dziedzictwo Solidar-
ności. W 2005 r. przygotowała 
do druku publikację Solidarność 

Czas Solidarności, maj-lipiec 2022papieskie odznaczenia
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w nauczaniu Jana Pawła II. Wy-
bór tekstów. Dziesięć lat później 
zredagowała materiały z bardzo 
ważnej konferencji: Błogosławio-
ny ks. Jerzy Popiełuszko obrońca 
prawdy o człowieku, zorganizo-
wanej przez KU NSZZ „Solidar-
ność” KUL przy współudziale Ka-
tedry Pedagogiki Chrześcijańskiej 
KUL Jana Pawła II, której wów-
czas była kierownikiem. 

Twórczo włączyła się także  
w obchody 40-lecia NSZZ „Soli-
darność” przygotowując wespół  
z innymi program rocznicowej 
konferencji i opracowując regu-
lamin Ogólnopolskiego Konkur-
su 40 lat Solidarności na Lubelsz-
czyźnie – Lubelski Lipiec 1980 
„Stąd ruszyła lawina…”. Przygo-
towała do druku wieloautorską pu-
blikację pt.: „Zobowiązujące dzie-
dzictwo Lubelskiego Lipca 1980 
roku”.

Za swoją aktywność otrzymała 
liczne odznaczenia i nagrody rek-
torskie. Jest m.in. beneficjentką 
Srebrnego i Złotego Krzyża Za-
sługi, Indywidualnej nagrody rek-
torskiej za pracę habilitacyjną, In-
dywidualnej nagrody rektorskiej  
I stopnia za wybitną działalność 
organizacyjno-społeczną oraz 
przedsięwzięcia, które spowodo-
wały istotną poprawę warunków 
pracy dydaktycznej i wyników 
kształcenia; Zespołowej nagro-
dy rektorskiej II stopnia za wybit-
ną działalność organizacyjno-spo-
łeczną i popularyzację nauki, Na-
grody zespołowej II stopnia za ko-
ordynowanie Światowego Zjaz-
du Absolwentów KUL w Insty-
tutach Wydziału Nauk Społecz-
nych, Statuetki Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność” Region Środko-
wo-Wschodni w hołdzie za ofiar-
ną walkę o wolną Polskę i NSZZ 
”Solidarność”, Medalu Złotego za 
długoletnią służbę i Medalu Jubi-
leuszu 100-lecia KUL.

Pani dr Janina Gaw-
rysiak jest absolwentką Sek-
cji Historii na Wydziale Nauk 
Humanistycznych KUL. Pra-
cę na uniwersytecie rozpoczęła 
1.10.1963 roku, w Sekcji Histo-
rii na etacie naukowym asysten-
ta, a następnie dokumentalisty.

W 1989 uzyskała tytuł dokto-
ra, od 1991 roku do końca 2004 
roku pracowała w Archiwum 
Uniwersyteckim KUL.

Od 1963 roku była członkiem 
Sekcji Demografii Historycz-
nej Komitetu Nauk Demogra-
ficznych przy Polskiej Akademii 
Nauk, gdzie pełniła rolę sekreta-
rza. Do jej obowiązków należało 
zbieranie literatury z zakresu de-
mografii historycznej i publiko-
wanie jej w czasopiśmie „Prze-
szłość Demograficzna Polski”.

Po przejściu na emeryturę, od 
września 2005 do sierpnia 2010 
roku na zlecenie ks. abp Józefa 
Życińskiego w Oddziałach IPN 
(Lublin i Warszawa) wykonywa-
ła badania archiwalne dokumen-
tów świadczących o „Inwigilacji 
duchowieństwa rzymsko-kato-
lickiego diecezji lubelskiej i pra-
cowników KUL”.

Od 2011 roku do wybuchu 
epidemii koronawirusa praco-
wała w Archiwum Diecezjalnym  
w Lublinie, gdzie do jej podsta-
wowych obowiązków należały 
czynności związane porządkowa-
niem materiałów archiwalnych.

Jest współautorką cennych 
dla Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego trzech publikacji 
historyczno-dokumentacyjnych: 
Ks. Józef Pastuszka. Ludzie  
i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 
1934-1939, Lublin 2020. Opra-
cowanie: Janina Gawrysiakowa, 
Wisław Okła, Tomasz Ożóg.

Bogu i Ojczyźnie. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski w wypo-
wiedziach Prymasa Polski. Re-
dakcja i wybór Alina Rynio, Ja-

nina Gawrysiakowa, Marian 
Butkiewicz, Lublin 2008.

NSZZ „Solidarność” w Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim 
1980-2010, Lublin, 2015, Janina 
Gawrysiakowa, Małgorzata Jó-
zwik.

Za swoją pracę dokumenta-
cyjną i edytorską na rzecz Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go otrzymała nagrody i wyróż-
nienia tj.: Nagrody Rektora KUL  
w 1993 i 2004 r., Złoty Krzyż Zasługi  
w 2011 r., Medal Jubileuszu 
100-lecia KUL w 2018 r., Statuet-
kę za ofiarę walki o Wolną Polskę  
i NSZZ „Solidarność” w 2010 r.

Pani mgr Łucja Ba-
deńska, wychowana w kul-
cie Matki Bożej Częstochowskiej, 
z mottem „Bóg-Honor-Ojczyzna” 
od 1.10.1967 roku związana jest 
nieprzerwanie z KUL, studiując 
najpierw filozofię, a dalej robiąc 
specjalizację filozoficzno-społecz-
ną. Po ukończonych studiach od 
1972 r. rozpoczęła pracę naukowo-
dydaktyczną na Sekcji Społecznej, 
a następnie w Instytucie Pedago-
giki, Instytucie Nauk o Rodzinie 
oraz Instytucie Wyższej Kultury 
Religijne przy KUL.

Prowadziła zajęcia dydak-
tyczne, w tym seminaria licen-
cjackie w Filii KUL w Stalowej 
Woli, wchodząc w rolę animator-
ki życia chrześcijańskiego wśród 
studentów, także jako ceniony  
i lubiany dydaktyk.

Przez wiele lat pełniła rolę Se-
kretarza w Instytucie Pedagogiki 
KUL, warsztatowo troszcząc się 
o jego merytoryczny rozwój, ale 
także angażując w kształtowanie 
formacji studentów. Była wspar-
ciem dla kolejnych Dyrektorów 
Instytutu Pedagogiki KUL.

W latach 1977-1979 była wi-
cedyrektorem ds. organizacyjno-
finansowych Szkoły Letniej Kul-
tury i Języka Polskiego KUL.

Czas Solidarności, maj-lipiec 2022papieskie odznaczenia
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W latach 1967-87 zaanga-
żowała się w pracę artystycz-
ną Chóru Akademickiego KUL, 
współuczestnicząc w licznych 
koncertach w Polsce i za granicą. 
Przez lata była Członkinią Komi-
sji Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Duszpasterstwa Kobiet, pełni-
ła rolę Redaktora Przeglądu Uni-
wersyteckiego KUL, a także pro-
wadziła wykłady z socjologii ro-
dziny i demografii w Diecezjal-
nym Studium Rodziny w Często-
chowie oraz w Sandomierzu. 

Angażowała się w działalność 
Instytutu Wyższej Kultury Religij-
nej KUL w Zamościu i Suwałkach, 
a także w pracę Akademii Społecz-
nej w Lublinie, Stowarzyszenia Pe-
dagogów „Natan” – założonego 
przez swoich studentów i w Pol-
skim Stowarzyszeniu Pedagogów  
i Animatorów „KLANZA”. 

Wyjątkowe uznanie społecz-
ności KUL przynosi jej długolet-
nia i solennie wykonywana praca  
Członka Senackiej Komisji Uni-
wersyteckiej ds. Świadczeń Socjal-
nych dla Pracowników KUL, któ-
rą do chwili obecnej wykonuje na 
wniosek związku zawodowego 
„Solidarność”.

Warto dodać, że od wielu lat 
dba o groby profesorów i pra-
cowników KUL na lubelskich 
cmentarzach.

Pani mGr irena ma-
teńko, w dniu narodzin 
ochrzczona, a od dzieciństwa zwią-
zana z parafią św. Jana Nepomuce-
na w Suścu na Roztoczu, wycho-
wała się w rodzinie patriotycznej 
z mottem „Bóg-Honor-Ojczyzna”. 
Od 1978 r. aktywnie uczestniczy  
w różnych formach życia religij-
nego na terenie Lublina.

Inspirowana słowami Norwi-
da „Ojczyzna to wielki, zbioro-
wy obowiązek” oraz Papieża Jana 
Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

oblicze ziemi, tej ziemi”, zdecydo-
wała się na studiowanie teologii od 
1.10.1981 r, na KUL.

U progu stanu wojennego 
uczestniczyła w strajku studenc-
kim. 3 maja 1982 r., po uroczy-
stościach religijnych w Archika-
tedrze Lubelskiej i przemarszu 
pod Pomnik Konstytucji 3-Maja 
na Placu Litewskim została aresz-
towana jako studentka KUL. Ze 
znaczkiem Solidarności w klapie, 
podejrzana została o szpiegostwo, 
wywieziona Jeepem do Aresz-
tu Śledczego na ul. Północną  
i aresztowana na 48 godzin, gdzie 
była uderzona w głowę, przeszła 
rewizję osobistą i wielokrotnie ją 
przesłuchiwano.

Uniknęła 3-miesięcznego 
aresztu dzięki temu, że została wy-
kupiona przez rodzinę za niebo-
tyczną wówczas kwotę 5.000 zł.

Od zrywu Solidarności, do-
świadczeń modlitewnych w trak-
cie pielgrzymowania na Jasną 
Górę, doświadcza żywej „wspól-
noty Kościoła w drodze”, przez 
kolejne lata z radością dzieli się 
swoją wiarą, mówiąc o powoła-
niu do świętości nas wszystkich 
i o Bożym planie miłości wobec 
każdego z nas.

Na kanwie ascetycznego ży-
cia, modlitw, wykładów i rozmów  
z profesorami teologii KUL odkry-
wa skierowane do niej przesłanie 
Ducha Świętego, pod wpływem 
którego 8 grudnia 1989 roku skła-
da na ręce ks. bpa Bolesława Py-
laka śluby – jako pierwsza w Pol-
sce członkini Świeckiego Instytutu 
Życia Konsekrowanego „Spigola-
trici della Chiesa”.

Odtąd, do chwili obecnej, bę-
dąc ściśle związana z Kościołem 
i pracą administracyjną w KUL – 
służy, przede wszystkim studen-
tom, ale i całej naszej wspólnocie 
akademickiej, całym sercem anga-
żując się w to wszystko, co przy-
czynia się do wzrostu naszej du-

chowej jedności w obszarze Uni-
versitas poprzez pracę znacząco 
przekraczającą zakres obowiąz-
ków, życzliwość, szacunek i budo-
wanie braterskich relacji.

Jako pracownik Sekretariatu 
Wydziału Nauk Humanistycznych 
KUL wzorowo wypełnienia swoje 
zadania, a za setki nadgodzin nie 
wnioskuje o wynagrodzenie.

W dowód zaufania, społecz-
ność akademicka KUL trzykrot-
nie wybiera Panią Irenę Mateńko 
do Senatu KUL, gdzie przez 13 lat 
jako przedstawiciel pracowników 
niebędących nauczycielami aka-
demickimi zabiega o sprawy lu-
dzi, generowanie ważnych doku-
mentów uniwersyteckich, opty-
malizację uchwał Senatu. Z jej 
inicjatywy wprowadzono kilka-
dziesiąt korekt do obowiązujące-
go od 1 października 2019 r. Statu-
tu KUL. A wszystko to – w trosce 
o to, aby wypracowywać katolic-
ką tożsamość naszej Alma Mater. 
W ten sposób służy naszemu Uni-
wersytetowi od ponad 35 lat.

Od ponad 20 lat angażuje się 
także społecznie tak na płasz-
czyźnie świeckiej - pełniąc funk-
cję ławnika, jak i religijnej – na-
leżąc do Rady Parafialnej.

Odznaczenia papieskie są 
przyznawane na wniosek biskupa 
diecezjalnego i stanowią formę 
uhonorowania osób szczególnie 
zasłużonych dla Kościoła. Uro-
czystość ta była wyjątkowo rado-
snym świętem nie tylko dla od-
znaczonych i ich rodzin, ale tak-
że dla całej społeczności akade-
mickiej, a szczególnie członków 
i sympatyków OZ NSZZ „Soli-
darność” KUL. Stała się też oko-
licznością uświadomienia sobie, 
jak ważna i potrzebna jest miłość 
do Kościoła, drugiego człowieka, 
społeczności, jaką jest Uniwersy-
tet i roli Związków Zawodowych 
w środowisku akademickim.

Dr Andrzej Januszewski

Czas Solidarności, maj-lipiec 2022papieskie odznaczenia
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Futbolowy pasjonat, dzien-
nikarz, autor monografii piłkar-
skich ze Świdnika, prezes stowa-
rzyszenia Manufaktura Futbolu, 
organizator wielu imprez spor-
towo-rekreacyjnych dla piłkarzy 
amatorów. 

Początki irlandzkiego futbo-
lu związane są z osobą Roberta 
Baxtera. Baxter przybył do Bel-
fastu w 1878 r. z Banbridge i za-
mieszkał przy Governor Street. 
Jako zdolny gracz krykieta za-
przyjaźnił się z grupą pracowni-
ków pobliskiej destylarni „Roy-
al Irish Distillery”. W roku 1879 
grupa ta utworzyła drużynę V.R. 
Distillery Cricket Club, na któ-
rej czele stanął Baxter. W koń-
cu 1880 r. członkowie krykie-
towego klubu postanowili zało-
żyć klub piłkarski, by zachować 
sportową aktywność podczas 
zimy. W ten sposób 20 listopa-

futboloWe 
„bIałe krukI” - 7

da 1880 roku powstał Distillery 
Football Club.

Kie rownicy  des ty la rn i ,  
a w szczególności James Barr, 
od początku zaangażowali się  
w sprawy nowego klubu. Znaj-
dującą się na tyłach zakładu sa-
dzawkę pozwolono zasypać zie-
mią i utworzyć boisko. Tak po-
wstało boisko Daisy Hill, wzno-
szące się kilka metrów ponad 
poziom pobliskiego morza. Ze 
względu na sposób utworzenia 
boisko to popularnie zwano Cin-
der Park (park żużlowy) lub Coke 
Yard (koksowe podwórko). 

Swój pierwszy mecz Distil-
lery FC rozegrał przeciwko klu-
bowi Dundela, wygrywając 1:0. 
W sezonie 1882/1883 klub prze-

Lisburn Distillery FC 
(Irlandia Północna)

Lisburn Distillery FC
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niósł się z Daisy Hill na większe 
boisko przy Broadway. James 
Barr sfinansował przeniesienie 
klubu (między innymi nowy bu-
dynek) do znajdującego się bli-
sko Daisy Hill boiska Grosvenor 
Park. W 1923 roku Distillery FC 
przeniósł się do York Park, gdyż 
zarządzająca destylarnią rodzi-
na Dunville’ów zdecydowała się 
sprzedać boisko Governors Park. 
Jednak w roku 1929 firma zgo-
dziła się ponownie wypożyczyć 
boisko klubowi, który pozba-
wiony boiska York Park popro-
sił o pomoc. 

W 1894 roku dyrektor 
związanej z klubem 
destylarni, Robert 

Grimshaw Dunville, ufundował 
dla irlandzkiej federacji piłkar-
skiej (Irish Football Association) 
puchar, który zwany był począt-
kowo Dunville’s Cup. Puchar 
ten, o który zmagać się miały 
największe kluby Belfastu, zmie-
nił później nazwę na City Cup. 
Distillery po raz pierwszy zdo-
był ten puchar w 1905 roku – do-
kładnie w momencie, gdy puchar 
zmienił swoją nazwę. Po zdoby-
ciu swego pierwszego pucharu 
Irlandii, po finałowym zwycię-
stwie nad Wellington Park 5:0 
w kwietniu 1884 roku, Distille-
ry Football Club wyrósł na głów-
ną siłę irlandzkiego futbolu koń-
ca XIX i początku XX wieku. 

Pierwszą w historii podróż 
poza wyspę klub odbył w grud-
niu 1884 roku, kiedy to wybrał 
się do Szkocji i przegrał 0:4  
z klubem Harp z miasta Dun-
dee. Pięć lat później pokonał 2:1 
angielski klub Newton Heath, 
znany obecnie jako Manchester 
United. Największym osiągnię-
ciem klubu w europejskich pu-
charach był niewątpliwie uzy-
skany na własnym boisku remis 
3:3 z czołowym wówczas klu-
bem Europy – Benfiką Lizbona. 

W klubie grał wtedy były repre-
zentant Anglii Tom Finney, któ-
ry w wieku 41 lat odbywał w Ir-
landii swoją sportową emery-
turę i właśnie wtedy miał oka-
zję pierwszy raz w swej karie-
rze wystąpić w europejskim pu-
charze. 

Niespokojne czasy, jakie 
panowały w Irlandii Północ-
nej, odcisnęły swoje piętno tak-
że na klubie Distillery. W 1971 
roku na skutek ataku bombowe-
go, spłonął stadion Governors 
Park, skutkiem czego klub pozo-
stał bez własnego boiska. Pożar 
zniszczył także znaczną część 
klubowej dokumentacji. Przez 
niemal całą dekadę Distillery 
FC korzystał z boisk innych klu-
bów. W końcu w 1980 roku klub 

mier League (I liga). Wkrótce 
w tym samym roku klub zmie-
nił nazwę na Lisburn Distillery, 
a dotychczasową odznakę klubo-
wą zastąpił herb miasta Lisburn.

11 czerwca 1967 roku w Ru-
navík urodził się Jens Martin 
Knudsen. Bramkarz piłkarskiej 
reprezentacji Wysp Owczych, 
trener piłki nożnej, mistrz 
swojego kraju w gimnasty-
ce, piłkarz ręczny, a zawodo-
wo kierowca wózka widłowego  
w przetwórni ryb. Człowiek, 
który między słupkami repre-
zentacyjnej bramki stał w bia-
łej czapce z charkterystycznym 

przeprowadził się do Lambeg, na 
stadion przy Ballyskeagh Road.  
Z okazji przenosin i podkreślenia 
odrodzenia klubu po przebytym 
pożarze sporządzono nową od-
znakę przedstawiającą feniksa na 
tle piłki nożnej. W roku 1995 Di-
stillery FC spadł do nowo utwo-
rzonej ligi First Division (II liga). 
W 1999 roku zdobył mistrzostwo 
drugiej ligi i awansował do Pre-

pomponem. Knudsen przez sie-
demnaście lat stał na straży 
bramki farerskiej reprezentacji 
w piłce nożnej. 

Debiutował w roku 1988, 
gdy reprezentację Farojów uzna-
ła FIFA. Za jego wybitny mecz 
uchodzi, rozpamiętywane na 
Wyspach Owczych jak wspania-
ły mecz Polaków na Wembley  
w 1973 roku, spotkanie z Austrią 

Reprezentacja 
Wysp Owczych

Na zdjęciu reprezentacja Wysp Owczych z meczu przeciwko Austrii w1990 roku. Jens 
Martin Knudsen pierwszy od lewej w dolnym rzędzie.
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Na zdjęciu drużyna kobiet Peckham Town FC, Bryan Hall pierwszy od prawej w gór-
nym rzędzie

zakończone sensacyjnym zwy-
cięstwem Farerów 1:0. Głównie 
dzięki jego skutecznym inter-
wencjom, mimo nieustającej au-
striackiej nawały, bramce Torki-
la Nielsena i fantastycznej, mo-
tywacyjnej przedmeczowej prze-
mowie islandzkiego trenera Pál-
la Guðlaugssona. 

Spotkanie z września roku 
1990 było pierwszym w histo-
rii farerskiej reprezentacji me-

w rozmowie z dziennikarzem fa-
rerskiego radia wieszczył zwy-
cięstwo swojej drużyny 10:0. 

Po słynnym meczu z Austrią 
doszło nawet do kuriozalnej sy-
tuacji. Spotkanie farerskiej ligi 
Sørvágur – NSÍ w roku 1991 
oglądało więcej obcokrajow-
ców niż Farerczyków. Ciekaw-
scy turyści i dziennikarze pra-
gnęli tylko jednego – fotki 
słynnej czapki. Tak naprawdę 

karza Roku na Islandii (1998) 
i Zawodnika Roku na Islan-
dii (1999). Największe sukce-
sy klubowe osiągnął z NSÍ Ru-
navík, w barwach którego dwu-
krotnie zdobył puchar Wysp 
Owczych (1986, 2002) i raz mi-
strzostwo farerskiej ligi (2007).

Klub został założony w 1982 
roku w Londynie, w dzielnicy 
Peckham (gmina Southwark). 13 
letni wówczas chłopiec pocho-
dzenia jamajskiego Bryan Hall, 
wraz z kolegami z blokowiska 
Drovers Park, postanowił zało-
żyć drużynę piłkarską o nazwie 
Drovers Athletic. 

Była to dość karkołom-
na decyzja, bowiem Peckham  
w owym czasie wsławiło się dość 
wątpliwą reputacją. Około 70 % 
społeczności tej dzielnicy stano-
wili ludzie o ciemnej karnacji,  
a rozboje, kradzieże i przestęp-
stwa kryminalne były na porząd-
ku dziennym. W funkcjonowaniu 
tego zespołu, który zgłosił swój 
akces do rozgrywek młodzików 
w lidze tamtejszego okręgu, fi-
nansowo w początkowym etapie 
pomogła ambasada Jamajki. Od 
1983 roku drużyna grała już pod 
nazwą Peckham Town. 

Klub przez lata swojej dzia-
łalności zasłynął z bardzo do-
brej pracy z młodzieżą. Bryan 
Hall osobiście, już jako prezes 
i trener, dba o prawidłowe oraz 
sprawne funkcjonowanie druży-
ny, która po występach w lidze 
dystryktu awansowała do ligi 
hrabstwa Kent. Pierwsza dru-
żyna obecnie występuje w Pre-
mier Division Kent County Le-
ague, która jest najwyższym po-
ziomem rozgrywkowym w hrab-
stwie Kent. 

Jacek Kosierb

czem o punkty. O obecnej no-
woczesnej infrastrukturze spor-
towej wyspiarze mogli wów-
czas jedynie marzyć, dlatego 
spotkanie eliminacji Euro 1992 
rozegrano w szwedzkiej Land-
skronie. 

W pełni profesjonal-
nej kadrze Austrii 
nosa utarła jedenast-

ka złożona z samych amatorów. 
Bramki strzegł wówczas kierow-
ca wózka widłowego na pół eta-
tu, szalejący na terenie przetwór-
ni ryb w Fuglafjørður. Jedynego 
gola strzelił przedstawiciel han-
dlowy firmy z branży budowla-
nej, a po godzinach trzykrotny 
szachowy mistrz Farojów. Zaś 
przed meczem, pełna skromno-
ści i szacunku dla przeciwnika 
austriacka gwiazda Toni Polster 

zwykłej wełnianej narciarskiej 
czapki Adidasa, z niebieski-
mi literami zaklejonymi taśmą. 
Knudsen kupił ją w roku 1981, 
po tym, gdy w meczu junio-
rów po zderzeniu z innym za-
wodnikiem stracił przytomność 
i musiał zostać przetransporto-
wany do szpitala. Aby zadowo-
lić swoją matkę i lekarza, któ-
ry nalegał, by młody Jens Mar-
tin uprawiał futbol w kasku (!), 
zaczął wówczas grać w czap-
ce. Po kilku latach uznał ją za 
swój boiskowy talizman szczę-
ścia i przywdziewał przed każ-
dym meczem. 

W czasie swojej bogatej, 
23-letniej kariery Jens Martin 
Knudsen zdobył tytuły Bramka-
rza Roku na Wyspach Owczych 
(1997, 2001, 2002, 2007), Bram-

Peckham Town FC 
(Anglia)
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W komisariacie przesłuchi-
wani są mężczyźni podejrzani  
o kradzież:

– Gdzie pan mieszka? – pyta 
policjant pierwszego.

– Ja nie mam domu.
– A pan? – pyta drugiego.
– Naprzeciwko kolegi.
*
Port w Świnoujściu. Przy re-

dzie wielki prom pasażerski. Zzia-
jany facet z wielkim plecakiem 
biegnie wzdłuż brzegu ile ma pary 
w nogach. W biegu rzuca plecak 
na prom i skacze. Łapie się za bur-
tę, po chwili, ostatkiem sił podcią-
ga się i przełazi na pokład.

– Ufff, zdążyłem.
– Brawo – mówi kapitan. –  

A nie lepiej było poczekać, aż 
przycumujemy?

*
Do taksówki wsiadły dwie 

paniusie typu damulka z preten-
sjami. Po drodze gwarzą sobie  
o tym i o owym.

– To doprawdy okropne, jacy lu-
dzie bywają niekulturalni! Wyobraź 
sobie, moja droga, byłam ostatnio 
na przyjęciu, gdzie do ryby podano 
mi nóż do befsztyków!

– O tak, szokujący brak ogła-
dy. Mnie znowu zaproponowano 
sherry w kieliszku do szampana!

W tym momencie wtrąca 
się taksówkarz:

– Panie nie wezmą mi za złe, 
mam nadzieję, że ja tak tyłem do 
pań siedzę?

*
Namawiał kumpel, kumpla: 
– Ty stary chodź na ryby!!! 

– E, daj spokój.
– No chodź, nie daj się prosić.
– Człowieku ja nie umiem ło-

wić, w życiu nie trzymałem węd-
ki w ręku!!!

– A co tu trzeba umieć, odbi-
jasz, odkręcasz i polewasz...

*

Kiedyś byłem biedny. Potem 
dostałem słownik i teraz jestem 
niezamożny.

*
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– Kryśka, ale ty schudłaś. Co 

to za dieta?
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– Ziemniaki, buraki, mar-
chewka, cukinia…

– Ale co, gotować czy smażyć?
– Plewić…
*
Podstawówka, lekcja historii, 

przy tablicy stoi mały Jasio i pani 
go pyta:

– Powiedz nam, co wiesz  
o Powstaniu Śląskim?

Jasiu patrzy po klasie, ale nie 
znalazł się nikt, kto by mu pod-
powiedział i w końcu mówi: 

– No, ja nic pewnego nie 
wiem, ale ponoć naprawdę coś 
się szykuje...

*
Rodzice usypiają rozkapry-

szone małe dziecko.
– A może mu coś zaśpiewam 

– proponuje żona.
– Nie kochanie, spróbujmy 

jednak po dobroci.
*
Na lekcji nauczycielka pyta 

Zdzisia:
– Jaki kształt ma Ziemia?
– Okrągły.
– Dobrze, siadaj.
– A teraz wstanie do odpowie-

dzi Jasio i powie nam skąd o tym 
wiemy?

– Bo Zdzisio nam przed chwi-
lą powiedział...

*
Rozmawiają dwie koleżanki:
– Wczoraj widziałam na uli-

cy Twojego męża, ale mnie nie 
zauważył.

– Wiem, mówił mi już o tym...
*
Policjant w czasie patrolu 

przechodzi obok jeziora i nagle 
zauważa topiące się dziecko, bez 
zastanowienia rzuca się i ratuje 
topielca. 

Dzień później na komisa-
riat przychodzi kobieta i pyta: 
– Gdzie jest ten policjant, który 
uratował mojego syna?

Przychodzi policjant i z miej-
sca mówi, że nie ma za co dzię-
kować, bo to jego obowiązek,  
a kobieta przerywa mu i mówi:

– Gdzie jest jego czapka?
*
Kobieta do mężczyzny:
– Nawet nie zapytasz jak się 

czuję...
– Jak się czujesz kochanie?
– Nawet nie pytaj...
*
U okulisty:
– Proszę przeczytać najniższy 

rząd, który pan jest w stanie zo-
baczyć.

– Made in China.
*
Co jest najważniejsze w lesie? 

– Papier toaletowy, zwłaszcza  
w iglastym...

*
Wyznanie starego Żyda: 
Raz w roku idę do doktora. On 

mnie bada, on mnie wypisuje re-
cept. Ja biorę recept, ja mu płacę 
– on też chce żyć! Potem ja idę 
do aptekie, ja daję recept, apte-

karz daje mi medycynę, ja płacę 
aptekarz – on też chce żyć! Potem 
ja biorę medycynę, ja idę ulice, ja 
wyrzucam to wszystko do rynsz-
toka – ja też chcę żyć!

*
Wracam od lekarza. Całe ży-

cie piłem wino, piwo, wódkę.  
A teraz doktor powiedział, że 
mam wodę w kolanach. To mogło 
się stać tylko przy myciu zębów.

*
Ksiądz podczas kazania 

mówi: Małżeństwo to spotkanie 
dwóch statków na morzu życia…

Na to jeden z parafian mruczy 
pod nosem: Ja trafiłem na okręt 
wojenny…

*
Proces sądowy:
– Jest pan oskarżony o to, że 

uderzył pan poszkodowanego 
dwa razy w twarz. Czy chce pan 
coś dodać?

– Nie Wysoki Sądzie, to mu 
wystarczy.

*
SMS męża do żony: Ko-

chanie, zostanę z chłopakami 
na jeszcze jedno piwo. Jeśli za 
20 minut nie wrócę przeczytaj 
sms’a ponownie.

*
Kobieta do mężczyzny:
– Przestań ziewać, kiedy do 

Ciebie mówię!
– Nie ziewam, otwieram usta, 

by coś odpowiedzieć...
*




