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

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

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

Archiwum Zarządu Regionu

Pamięć SoliDarNości

polityka lokalNa 31-34

bohaterowie solidarNości 21-24

człowiek z pasją 37-39

NiezNajomość prawa szkodzi 25

związek w akcji 3-5, 8-11

bł. ks. jerzy popiełuszko 12-15, 26-28

ekologia – fakty i mity  29-30

Niezłe ziółko 35-36

kroNika związkowa 19-20

Gdy Polacy będą umieć 
siebie samych cenić  

w domu, będą ich cenić  
i za granicą.

Stanisław Staszic
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Pani Małgorzato, w którym 
Domu Pomocy Społecznej Pani 
pracuje?

Jestem pracownikiem Domu 
Pomocy Społecznej w Bończy 
dla przewlekle psychicznie cho-

rych mężczyzn. Pracuję na 
stanowisku instruktora tera-
pii zajęciowej, ale w swo-
jej 14-letniej pracy w DPS  
w Bończy zajmowałam nie-
formalnie stanowisko opieku-
na np. gdy były braki kadro-
we w czasie choroby, urlopu  
i tym podobne przypadki.

Jaki charakter mają 
schorzenia Pani podopiecz-
nych?

Podopieczni DPS mają 
najczęściej współistniejące 
choroby – sprzężone, dlatego 

dzień z życia 
pracownika dps
ostatnie miesiące to powtarzające się wystąpienia pra-
cowników lubelskich DPS-ów. Zapomniani przez po-
lityków i samorządowców wszystkich opcji coraz gło-
śniej krzyczą o dotykającej ich rażącej niesprawiedliwo-
ści i beznadziejnej sytuacji, w jakiej przez nią się znaleź-
li. o ciężkiej pracy i niegodnej płacy z jedną z walczących 
pracownic Domu Pomocy Społecznej w lubelskiej Bończy, 
magdaleną Guz, rozmawiał Jakub Jawniak.
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ta praca nie jest łatwa ze względu 
na zróżnicowanie jednostek cho-
robowych i wiążącą się z tym ko-
nieczność posiadania przez pra-
cownika różnych umiejętności. 
Inaczej opiekuję się osobą chorą 
psychicznie, a innej pomocy wy-
maga osoba chora psychicznie  
z nowotworem lub inną chorobą 
przykuwającą do łóżka.

Iloma pensjonariuszami 
zajmuje się Pani na co dzień?

DPS w Bończy przeznaczo-
ny jest dla 90 podopiecznych. 
Trudność, jaką widzę w pra-
cy np. opiekuna jest to, iż cza-
sami pod opieką jednego opie-
kuna zostaje 50 podopiecznych. 
To spowodowane jest różnymi 
sytuacjami, ale największy pro-
blem dostrzegam w braku for-
malnego określenia (jak ma to 
w przypadku nauczyciela) ilu 
podopiecznych może mieć je-
den opiekun w czasie pełnio-
nego dyżuru. Takie sytuacje są 
uciążliwe i trudno jest wykony-
wać swoje obowiązki.

Ile osób liczy personel za-
trudniony w Pani Domu Pomo-
cy Społecznej?

DPS mają określane wskaź-
niki zatrudnienia, w przypad-
ku DPS dla psychicznie chorych 
wskaźnik zatrudnienia wyno-
si 0,5 pracownika w bezpośred-
nim kontakcie na jednego pod-
opiecznego. Bezpośredni kon-
takt mają pracownicy na nastę-
pujących stanowiskach; poko-
jowa, opiekun, pielęgniarka, te-
rapeuta, rehabilitant, psycholog, 
kapelan, pracownik socjalny. Po-
zostali pracownicy – administra-
cyjni, w kuchni, pralni czy kadra 
kierownicza nie wliczają się do 
wskaźnika zatrudnienia. 

Trudno jest mi udzielić odpo-
wiedzi na pytanie, ile dokładnie 
pracuje osób w DPS w Bończy, 

gdyż pracodawca nie udziela rze-
telnych informacji Organizacji 
Związkowej. Najprawdopodob-
niej pracuje ok. 60 osób, co nie 
znaczy, że jest tyle etatów, gdyż 
niektórzy pracownicy są zatrud-
nieni w niepełnym wymiarze go-
dzin.

O której rozpoczyna się  
i kończy Pani dzień pracy?

W moim przypadku jest to 
praca od 7.00 do 15.00. Nato-
miast pracownicy sprawujący 
opiekę: pielęgniarki i opiekuno-
wie pracują na 2 zmiany od go-
dziny 7.00 do godziny 19.00 
oraz od godziny 19.00 do godzi-
ny 7.00. Pokojowe mają jedną 
zmianę od godziny 7.00 do go-
dziny 19.00. Pracownicy kuchni 
mają 2 zmiany od godziny 6.00 
do godziny 14.00 oraz od godzi-
ny 12.00 do godziny 20.00. Pod-
opieczni muszą mieć zapewnio-
ną opiekę całą dobę 7 dni w ty-
godniu niezależnie czy to świę-
to, czy dzień powszedni.

Jak często zostaje Pani  
w pracy „po godzinach”?

Jeżeli chodzi o nadgodziny, to 
one nie stanowią problemu. Nie 
jest to częste i zawsze można je 
odebrać. Zdarza się, że pracow-
nik musi zastąpić innego w da-
nym dniu, ale wtedy ma odda-
wane godziny. W przypadku mo-
jego stanowiska terapeuty nad-
godziny zdarzają się, gdy pod-
opieczni uczestniczą w rekreacji 
– wycieczkach, wyjściach do ko-
ścioła w dni świąteczne itp. Do-
datkowo, czego nie mamy liczo-
ne do godzin pracy, to robienie 
podopiecznym zakupów, co czę-
sto zajmuje czas i to kilka razy  
w tygodniu.

Czy może Pani pokrótce 
opisać swoje zwykłe codzienne 
obowiązki?

Moje obowiązki są zwią-
zane z prowadzeniem terapii 
dla podopiecznych. Wśród 
nich znajdują się także obo-
wiązki biurokratyczne, po-
legające na szczegółowym 
opisie przeprowadzanych 
działań terapeutycznych, 
związane z zaplanowaniem 
działań, prowadzeniem te-
rapii – zajęć dla podopiecz-
nych oraz sporządzaniem 
dokumentacji Indywidualne-
go Planu Wsparcia. 

Dzień pracy każdego pra-
cownika jest inny, np. opie-
kuna zawiera zarówno kar-
mienie, mycie podopiecz-
nych, poranną toaletę, ubie-
ranie – wiele tych zadań na-
raża pracowników na dźwi-
ganie osób leżących czy 
sprzątanie w szafach pod-
opiecznych, pilnowanie, 
by osoby nie zrobiły sobie 
krzywdy czy nie oddaliły się 
samowolnie, pomoc w spo-
rządzaniu zakupów, przygo-
towanie posiłków dodatko-
wych – wydawanie żywno-
ści w ramach tzw. „dożywia-
nia”, prowadzenie dokumen-
tacji – obserwacji, sporzą-
dzanie raportu z dyżuru, itp.

Czy w związku z wyko-
nywaną pracą cierpi Pani 
na jakieś fizyczne dolegli-
wości?

Pracownicy DPS są nara-
żeni na utratę zarówno zdro-
wia psychicznego, jak i fi-
zycznego, pracują w stresie, 
muszą wykazywać się em-
patią, spokojem i opanowa-
niem, a także potrafić szybko 
reagować i w różnych sytu-
acjach udzielać pomocy.

W jakim przedziale 
mieści się Pani miesięczna 
pensja?
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Pensja pracownika DPS to 
porażka całego systemu. Pra-
cownicy jeszcze tak niedaw-
no swoją płacę zasadniczą mie-
li poniżej najniższej krajowej,  
a dodatki jak premia czy doda-
tek 10% za zmianę popołudnio-
wą stanowiły uzupełnienie wy-
płaty tak, by osiągała poziom 
płacy minimalnej. Niektórzy 
pracodawcy, w tym i pracodaw-
ca w DPS w Bończy, nie stosują 
zasady sprawiedliwego rozdzie-
lania puli premiowej i nagrodo-
wej. Nie potrafiono mi udzielić 
jasnej odpowiedzi, dlaczego do-
stałam taką, a nie inną nagrodę 
czy premię. 

Kiedyś miała miejsce taka 
sytuacja, że nie chciałam pod-
pisać porozumienia, by nagro-
da była wypłacana, kiedy ze-
chce pracodawca, a nie raz do 
roku, jak ma to obecnie miej-
sce. Dążyłam do tego, by taka 
nagroda miała jasno określony 
regulamin i dawała jakieś rze-
telne szanse, by każdy pracow-
nik miał możliwość otrzymać 
nagrodę. Oczywiście nie ozna-
cza to, że każdy musi ją do-
stać, ale gdy są jasno sprecyzo-
wane zasady, według których 
się przydziela nagrody, nie ma 
miejsca na nieuczciwość i każ-
dy wie, co musi zrobić by taką 
nagrodę otrzymać. 

Zadałam wtedy pracodawcy 
pytanie, co ja muszę zrobić, by 
taką nagrodę otrzymać? Usły-
szałam wówczas, że „pani nic 
nie musi robić”. Jasny i klarow-
ny sygnał, że za przynależność 
do związku i swoją związkową 
aktywność nie otrzymam wyż-
szej nagrody czy premii, nieza-
leżnie jak bardzo bym się stara-
ła. Z kolei kierownik działu Te-
rapeutyczno-Opiekuńczego nie 
miał pomysłu, co mogę, jako te-
rapeuta, zrobić, by dostać premię 
czy nagrodę. 

Płaca zasadnicza w tym mo-
mencie wynosi 3100 zł brut-
to. Na rękę otrzymuję ok 2600 
zł, po 16 latach pracy. Podej-
rzewam, że wielu pracowników 
otrzymuje średnio taką płacę, 
bo mniej już się nam nie da pła-
cić. Każda indeksacja płacy jest 
uzależniona od wzrostu najniż-
szej krajowej, gdyż patrząc na 
wysokość mojej najniższej pła-
cy w przeciągu roku tj., jesień 
podwyżka z 2550 zł na 2770 zł, 
teraz gdy my, pracownicy Do-
mów Pomocy Społecznej, za-
częliśmy głośno i medialnie mó-
wić o naszej niskiej płacy, drugi 
raz mam na umowie płacę mini-
mum większą niż najniższa kra-
jowa.

Jak wygląda kontakt z pra-
codawcą, zwłaszcza w kwe-
stiach finansowych?

Pracodawca nie rozmawia  
z organizacją, nie traktuje nas 
jak partnera społecznego, po-
mija organizację we wszyst-
kim, wręcz stara się zdyskre-
dytować aktywnych związkow-
ców. Podczas rozmów z praco-
dawcą usłyszałam, że jak mamy 
czelność się o coś upominać, to 
znaczy, że nam się nudzi w pra-
cy.

Jakie kroki planujecie pod-
jąć w przypadku nie zrealizo-
wania waszych obecnych po-
stulatów?

Nasze plany są ściśle zwią-
zane z reakcją osób, do których 
apelowaliśmy o wsparcie, by 
spróbować wprowadzić zmia-
ny ustawowe pozwalające nam, 
pracownikom Domów Pomo-
cy Społecznej, godnie zarabiać. 
Nikt nie poświęcił nawet chwili, 
by spróbować coś zmienić, każ-
dy poświęcił czas na skonstru-
owanie odpowiedzi, że nas ro-
zumieją, ale z tym nic się nie da 

zrobić. Znaleźli czas na szu-
kanie ustaw i rozporządzeń 
mówiących o tym, jak to nic 
się nie da zrobić z naszą pła-
cą, ale nie poświęcili nawet 
chwili, by znaleźć konstruk-
tywne rozwiązanie naszych 
pracowniczych problemów. 

Przejdziemy do kolejne-
go etapu walki o naszą god-
ną płacę, ale konkretów nie 
będę zdradzać Wiele pomy-
słów rodzi się podczas spo-
tkań Regionalnego Zespołu 
NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Środkowo-Wschodniego 
Domów Pomocy Społecznej 
Województwa Lubelskiego, 
który tworzą ludzie chcący 
coś zmienić i poprawić wa-
runki płacy pracowników 
zatrudnionych w DPS.

Na jakie systemowe roz-
wiązania macie państwo na-
dzieję?

Liczyliśmy, że Dyrekto-
rzy, Starostowie, Wojewo-
da czy strona rządowa po-
dejmą rękawicę, spróbu-
ją uzdrowić system pomo-
cy społecznej i zmienić to 
ciągłe obciążanie pracow-
ników DPS odpowiedzial-
nością za obłożenie w DPS 
– to wiąże się z naszą pła-
cą, gdyż stanowi ona dużą 
część budżetu, a budżet 
przekłada się na wysokość 
odpłatności za pobyt w DPS 
podopiecznego. 

Reasumując, jeżeli wzro-
śnie nasza płaca to wzrośnie 
odpłatność za pobyt, a jak 
wzrośnie odpłatność za po-
byt, to dany dom straci kon-
kurencyjność i będzie brak 
podopiecznych.

Życzymy sukcesu w Pań-
stwa walce. Bardzo dziękuje-
my za rozmowę.
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Podróż do przeszłości przetrzymywani w hrubieszowskim 
więzieniu rozpoczęli od konferencji poświęconej właśnie ich 
pamięci. Były wspomnienia i retrospekcje, było wystąpienie 
przedstawiciela lubelskiego oddziału IPN. Młodzi hrubieszo-
wianie przygotowali także inscenizację pokazującą jeden z pro-
cesów, oparty na autentycznych zeznaniach byłego więźnia po-
litycznego.

Zebrani uczestniczyli także we Mszy św. i mieli okazję od-
wiedzić więzienie w Hrubieszowie, w tym pawilon, w którym 

40 lat  
Po wyJściu  
z więZieNia...

w pierwszy weekend października Hrubieszów po raz ko-
lejny gościł byłych więźniów politycznych w latach 1982-
1983. Spotkali się przy okazji 40. rocznicy pobytu w Zakła-
dzie Karnym w Hrubieszowie.
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byli przetrzymywani 40 lat temu. 
Było to spotkanie pełne emocji i do-
świadczenie prawdziwej przyjaźni, 
która trwa mimo upływu lat.

W hołdzie więźniom politycz-
nym złożono także kwiaty pod tabli-
ca upamiętniającą wydarzenia z lat 
1983-1983.

Zjazd został zorganizowany 
przez Fundację Signa Temporum 
oraz Stowarzyszenie Pamięć, przy 
wsparciu Burmistrza Miasta Hru-
bieszowa oraz Regionu Środkowo-
Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

Nasz region na uroczystości re-
prezentowali Marian Król, przewod-
niczący ZR i Wiesława Stec, czło-
nek Prezydium ZR wraz z pocztem 
sztandarowym.

Podczas spotkania udało nam się 
zarejestrować kilkanaście relacji by-
łych więźniów politycznych, któ-
re będziemy sukcesywnie prezento-
wać na naszym kanale na youtubie 
– itvSolidarność. 

Już teraz zapraszamy do ogląda-
nia!



8

związek w akcji Czas Solidarności, sierpień-październik 2022

Mszę św. sprawowali: ks. ka-
nonik Jacek Rak, Kapelan Ludzi 
Pracy Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej; o. franciszkanin An-

drzej Zalewski, proboszcz parafii 
pw. Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Pannie w Zamościu; o. re-
demptorysta Jan Kazimierz Głaz, 

Kapelan Zamojskiej „Soli-
darności” w latach 80-tych  
i Kapelan AK. Oprawę mszy 
św. zapewnił Reprezentacyj-
ny Zespół Wokalny Służby 
Więziennej pod kierownic-
twem kapelmistrza mjr. Mi-
rosława Radlińskiego.

Homilię wygłosił ks. Jacek 
Rak, który powiedział: (…) na 

nowy sztandar 
nszz solidarność
oddziału zamość
1 października 2022 r. w kościele pw. Zwiastowania Najświęt-
szej maryi Pannie w Zamościu odbyła się uroczystość poświęce-
nia nowego sztandaru oddziału Zamość regionu środkowo-
wschodniego NSZZ „Solidarność”. 
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przełomie lat 70/80 ludzie potrze-
bowali dobra, bo w tamtej rzeczy-
wistości trudno było się jego do-
szukać. Etos ludzkiej pracy był to-
talnie rozbity, zniszczony przez 
ówczesną ideologię. Dzięki Bo-
żemu zrządzeniu powstał Związek 
Zawodowy „Solidarność”, któ-
ry stawiał sobie dobre cele. Róż-
nie bywało z dążeniem do tych 
celów i różnie jest dzisiaj, bo je-
steśmy ludźmi, ale wydaje się już  
w nazwie, że jest człowiek z czło-
wiekiem razem, wspólnie, ku do-
bru. Nie człowiek przeciw czło-
wiekowi, ale człowiek z człowie-
kiem dla człowieka.

Podczas mszy św. Oddział 
Zamość NSZZ „Solidarność” 
wystawił 2 poczty sztandarowe – 
nowego sztandaru, wykonanego 
w 2020 r. (Marcin Gardyga, Ma-
rek Wiśniewski, Krzysztof Mich-
ta) oraz pierwszego sztandaru, 
wykonanego w 1995 r. (Andrzej 
Magdziak, Janusz Kiecan, Ma-
riusz Twardziszewski). 

We mszy św. uczestniczyły 
również poczty sztandarowe z Za-
kładu Karnego w Zamościu, Re-
gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność”, Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w PKP LHS Sp. z o.o. w Zamo-
ściu i Organizacji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Lubelski 
Węgiel BOGDANKA S.A. 

Decyzję o konieczności zro-
bienia nowego sztandaru pod-
jęło Prezydium Rady Oddziału 
NSZZ „Solidarność” w Zamo-
ściu na zebraniu 10 sierpnia 2018 
roku. Sztandar został wykonany 

w listopadzie 2020 roku przez 
Jolantę Dołbę z Pracowni Ha-
ftu Artystycznego w Lublinie 
techniką haftu komputerowe-
go. Awers sztandaru ma czer-
wone tło, na którym jest go-
dło Polski oraz napisy: „BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA” oraz 
„WOLNOŚĆ, PRAWDA, 
SPRAWIEDLIWOŚĆ”. 

Na rewersie sztandaru wid-
niej wizerunek bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki (Patrona NSZZ 
„Solidarność”), herb mia-
sta Zamość ze św. Tomaszem 
Apostołem oraz napis „NIE-
ZALEŻNY SAMORZĄDNY 
ZWIĄZEK ZAWODOWY 
SOLIDARNOŚĆ REGION 
ŚRODKOWO-WSCHODNI 
ODDZIAŁ ZAMOŚĆ”.

Po mszy św. Przewodni-
czący Oddziału Zamość Ma-
rek Walewander poprowadził 
uroczystą galę. Podziękował 
za uczestniczenie w tak waż-
nym dla zamojskiej Solidar-
ności wydarzeniu i zauważył: 
„Jesteśmy świadomi tego, że 
sztandar dla każdego z nas to 
świętość i część historii. Sztan-
dar jest symbolem najważniej-
szych wartości dla członka 
Związku, jak również dla każ-
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dego obywatela. Jest symbolem 
wierności, honoru i męstwa. Sło-
wa „Bóg, Honor, Ojczyzna” wy-
szyte na sztandarze, stanowią fi-
lary szlachetności i polskiego pa-
triotyzmu. Poświęcony dziś sztan-
dar Oddziału Zamość jest symbo-
lem wszystkich zrzeszonych w nim 
organizacji związkowych, stano-
wi godny znak jedności i prawo-
ści naszego Związku. 

Podczas gali dokonano sym-
bolicznego wbicia gwoździ spon-
sorskich w drzewiec nowego 
sztandaru, który powstał dzięki 
wsparciu finansowemu Regionu 
Środkowo-Wschodniego NSZZ 
„Solidarność”, kilku firm, zamoj-
skich organizacji związkowych 
oraz osób prywatnych.

Wszyscy fundatorzy wbili sym-
bolicznie gwoździe oraz złożyli 
podpisy w księdze pamiątkowej. 
Darczyńcy: Region Środkowo-
Wschodni NSZZ „Solidarność” – 
reprezentowany przez Przewodni-
czącego Mariana Króla, PGE Dys-
trybucja S.A. Oddział Zamość – re-
prezentowana przez Dyrektora Ge-
neralnego Andrzeja Olborskiego, 
Krajowa Grupa Spożywcza S.A. 
– reprezentowana przez Członka 
Zarządu Piotra Błażewicza, Za-
mojskie Zakłady Zbożowe Sp.  
z o.o. w Zamościu – reprezentowa-

ne przez Prezesa Dariusza Danile-
wicza, PKP Linia Hutnicza Szero-
kotorowa Sp. z o.o. – reprezentowa-
na przez Prezesa Zbigniewa Traci-
chleba, Nadleśnictwo Zwierzyniec 
– reprezentowane przez Zastęp-
cę Nadleśniczego Stanisława Na-
wrockiego, Małopolska Hodowla 
Roślin Sp. z o.o. – reprezentowa-
na przez Dyrektora Zamojskiego 
Zakładu Adama Adamczuka, Or-
ganizacja Zakładowa NSZZ „So-
lidarność” w PKP LHS Sp. z o.o.  
w Zamościu – reprezentowana 
przez Przewodniczącego Piotra 
Kobylarza, Organizacja Między-
zakładowa NSZZ „Solidarność” 
PGE Energetyka Zamojska – re-
prezentowana przez Wiceprzewod-
niczącego Sylwestra Kopańskie-
go, Organizacja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w JOBON Sp. z o.o.  
w Zwierzyńcu, Organizacja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty  
w Zamościu – reprezentowana 
przez Przewodniczącą Annę Cha-
dam, Organizacja Podzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Poczty Polskiej w Zamościu 
– reprezentowana przez Przewod-
niczącego Marka Wiśniewskie-
go, Organizacja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Zamojskim Szpi-
talu Niepublicznym Sp. z o.o.  

w Zamościu – reprezentowa-
na przez Wiceprzewodniczącą 
Jolantę Panas, Organizacja Za-
kładowa NSZZ „Solidarność”  
w Domu Pomocy Społecznej  
w Majdanie Wielkim – repre-
zentowana przez Członka Za-
rządu Małgorzatę Lipską, Orga-
nizacja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” w „Społem” PSS „Ro-
botnik” w Zamościu – reprezen-
towana przez Przewodniczą-
cego Pawła Misztala, Organi-
zacja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” VEOLIA Wschód Sp. 
z o.o. – reprezentowana przez 
Przewodniczącego Tomasza 
Zygmunta, Piotr Dołba, Marek 
Chmielewski, Andrzej Tyszko, 
Franciszek Josik, Rodzina Gar-
dygów – reprezentowana przez 
Marcina i Konrada Gardygów, 
Józef Godlewski, Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie Interno-
wanych w Wojskowych Obo-
zach w latach 82-83, o. Jan Ka-
zimierz Głaz CSsR, Kapelan 
„Solidarności” w latach 80-tych 
i AK, ks. kan. Jacek Rak, Ka-
pelan Ludzi Pracy Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej.

Następną częścią uroczy-
stej gali było uhonorowanie 
osób zasłużonych, w tym dzia-
łaczy związkowych, różnymi 
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odznaczeniami. Medale „PRO PA-
TRIA” w dowód uznania szczegól-
nych zasług w kultywowaniu pa-
mięci o walce o niepodległość Oj-
czyzny medale otrzymali działacze 
z zamojskich organizacji związko-
wych: Marek Wiśniewski, Agniesz-
ka Zumska, Małgorzata Mazur  
(z OP NSZZ „S” Pracowników 
Poczty Polskiej w Zamościu), Zdzi-
sława Knapik i Teresa Żuk (emery-
towane działaczki z OZ NSZZ „S” 
w Zamojskim Szpitalu Niepublicz-
nym Sp. z o.o. w Zamościu) oraz 
Piotr Kobylarz (przewodniczą-
cy OZ NSZZ „S” w PKP LHS Sp.  
z o.o. w Zamościu).

Odznaczeni medalem „BENE 
MERITUS” zostali o. redemp-
torysta Jan Kazimierz Głaz (Ka-
pelan Zamojskiej „Solidarności”  
w latach 80-tych), Roman Dyrkacz 
(wieloletni wiceprzewodniczący 
OZ NSZZ „S” w „Społem” PSS 
„Robotnik” w Zamościu), Sylwe-
ster Kopański (wiceprzewodniczą-
cy OM NSZZ „S” PGE Energe-
tyka Zamojska), Grzegorz Piwko 
(przewodniczący OM NSZZ „S” 
Gminnej Pracowników Samorzą-
dowych i Oświaty w Krasnobro-
dzie), Marian Prystupa (emery-
towany działacz z OZ NSZZ „S”  
w Zamojskim Szpitalu Niepublicz-

nym Sp. z o.o. w Zamościu), Ma-
riusz Twardziszewski (delegat na 
WZDR z OP NSZZ „S” Pracowni-
ków Izby Administracji Skarbowej 
w Lublinie Urząd Skarbowy w Za-
mościu), Tomasz Zygmunt (prze-
wodniczący OZ NSZZ „S” VE-
OLIA Wschód Sp. z o.o.).

Medal LUBELSKIEGO LIP-
CA 1980 otrzymał obecny Kapelan 
Ludzi Pracy Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej ks. kan. Jacek Rak.

Prezes Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego płk Edmund Tyszka 
oraz o. Jan Kazimierz Głaz wrę-
czyli Złote Medale za wybitne za-
sługi dla Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego i Ojczyzny. Otrzy-
mali je Marian Król, Krzysztof 
Choina, Józef Godlewski, Andrzej 
Olborski i Zbigniew Tracichleb.

Przewodniczący Oddziału 
Zamość Marek Walewander wrę-
czył Medale 40-lecia NSZZ „So-
lidarność” ks. kan. J. Rakowi 
oraz o. J. K. Głazowi.

Po dekoracji dr Marcin Dą-
browski, z lubelskiego oddzia-
łu IPN, przedstawił zarys histo-
rii Zamojskiej „Solidarności”,  
a Przewodniczący Oddziału Za-
mość Marek Walewander prze-
kazał informacje o dwóch sztan-
darach Oddziału Zamość.

Piotr Duda, szef Związku, 
w liście gratulacyjnym do or-
ganizatorów uroczystości na-
pisał: „Sztandary towarzyszą 
Związkowi we wszystkich waż-
nych uroczystościach patrio-
tycznych, kościelnych i rocz-
nicowych zarówno krajowych 
jak i lokalnych. Jesteśmy dum-
ni z naszych sztandarów. Sym-
bolizują one wartości i ideały,  
z którymi się utożsamiamy. 
Niech Sztandar NSZZ „So-
lidarność” Oddział Zamość 
przypomina o tych wartościach 
i nieustannie nas inspiruje”.

Wśród zaproszonych go-
ści byli przedstawiciele władzy 
państwowej i samorządowej, 
m.in. Poseł na Sejm RP Sła-
womir Zawiślak, Zastępca Pre-
zydenta Miasta Zamość Piotr 
Orzechowski, Sekretarz Powia-
tu Zamojskiego Mariusz Zając 
(w imieniu Starosty Zamojskie-
go). Minister Edukacji i Nauki 
Przemysław Czarnek skiero-
wał list, który został odczytany 
przez jego doradcę społeczne-
go Dariusza Zagdańskiego.

Na uroczystości byli także 
przedstawiciele Stowarzysze-
nia Internowanych Zamojsz-
czyzny (Jerzy Zacharow, Jerzy 
Adamczuk, Adam Kułaj, Ry-
szard Wichorowski), prezes Za-
mojskiej Rodziny Katyńskiej 
Marek Splewiński, byli i obec-
ni działacze zamojskiej „Soli-
darności” oraz przedstawiciele 
Służby Więziennej: płk Jacek 
Zwierzchowski, dyr. Zakładu 
Karnego w Zamościu i jego za-
stępca kpt Piotr Grabczak oraz 
Piotr Burak, dyr. Aresztu Śled-
czego w Krasnymstawie.

R e g i o n  Ś r o d k o w o -
Wschodni NSZZ „Solidar-
ność” reprezentował Przewod-
niczący Marian Król i jego za-
stępca Krzysztof Choina wraz 
z pocztem sztandarowym.

Justyna Jędruszczak
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Staram się odnieść do zagad-
nienia zawartego w tytule za po-
zwoleniem Państwa dwudzie-
sty już raz, a perspektywy koń-
ca owych dociekań, przyznam, 
nie widać.  Mawiają poniektórzy, 
że papier jest cierpliwy, należało-
by więc wnosić, że jego cyfrowi 
zmiennicy również. No, ale czas 
pokaże, przyznać trzeba, że i tak 
obsypuje nas  wydarzeniami zgo-
ła nieprzewidywalnymi. Aktual-
nie, przypominającymi mrożącą 
krew w żyłach fabułę, powstałą 
za przyczyną bujnej fantazji po-
niektórych twórców. Ot, chociaż-

by tych z dziedziny sztuki filmo-
wej. Mnie utkwił w pamięci Ian 
Fleming, snujący wizje upadku 
współczesnej cywilizacji za spra-
wą odosobnionych degeneratów, 
szantażujących ludzkość w efek-
cie  wyniesionego do kosmicz-
nych rozmiarów, własnego wy-
naturzonego ego. Na przeszko-
dzie ich zakusom unicestwienia 
odwiecznego dzieła Stwórcy sta-
wał słynny agent Jej Królewskiej 
Mości [o Jamesie Bondzie mowa] 
w nieodłącznej komitywie z uro-
dziwą przedstawicielką płci pięk-
nej – wielkie idee mogły niekie-

dy poczekać na realizację, bo ży-
cie jest tylko życiem. 

Dzisiaj daleko nam do epato-
wania się zmyślonymi historyj-
kami. Wizjonerstwo twórców za-
stąpiła tragiczna rzeczywistość. 
Krwiożerczy satrapa [towarzysz 
Putin] ani myśli zwalniać tem-
pa, a świat póki co, nie wykre-
ował „bondowskiego” antidotum. 
W rzeczy samej inwencja najeźdź-
ców nie sprowadza się do nie-
szczęścia zgotowanego obywate-
lom odosobnionego państwa. Jest 
in spe umiejscowiona na znacznie 
rozleglejszym pułapie.
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Od tej współczesnej refleksji 
wracam już do wydarzeń sprzed 
lat. Zatrzymuję się na kartce z ka-
lendarza z widniejącą datą 19 paź-
dziernika 1984 roku. W poprzed-
nim odcinku wyraziłem pogląd, że 
żadna z trzech podawanych przez 
świadka Waldemara Chrostow-
skiego wersji zatrzymania w miej-
scowości Górsk „Volkswagena-
Golfa”, którym podróżował wraz 
z nim ksiądz Jerzy Popiełuszko, 
nie zasługuje na wiarę. Pora, bym 
przedstawił argumentację przema-
wiającą za tym stwierdzeniem.

Otóż w procesie karnym 
wszelkie fakty przyjęte 
jako udowodnione mu-

szą znajdować oparcie w ustale-
niach odpowiadających prawdzie. 
Istnieją określone przez prawo 
procesowe instrumenty pozwala-
jące na dokonanie takiej weryfi-
kacji w przypadku, kiedy w śledz-
twie pojawia się kilka sprzecznych 
ze sobą wersji danego zdarzenia  
w zeznaniach świadków lub w wy-
jaśnieniach podejrzanych. Fakt, iż 
sprzeczności co do sposobu za-
trzymania się „Volkswagena-Gol-
fa” w Górsku nie usunięto – i do 
dzisiaj widnieją one w aktach pro-
cesu toruńskiego jako samoistne, 
różniące się ze sobą wersje – sam 
w sobie stanowi dowód zakłamy-
wania prawdy. Trudno dać któ-
rejkolwiek z nich wiarę, także tej, 
którą jako obowiązującą ogłosił 
sąd orzekający. Wszak nastąpi-
ło to gołosłownie, bez wskazania, 
jakie względy przemawiały za ta-
kim rozstrzygnięciem, a zarazem 
odrzuceniem wersji odmiennych. 

Także bieg wypadków, któ-
re nastąpiły po zatrzymaniu się  
w Górsku samochodów opraw-
ców i ich ofiary, utwierdza  
w przekonaniu, że wersją praw-
dziwą jak do tego doszło, jest 
czwarta hipoteza. O jej treści mo-
żemy jedynie domniemywać. 
Pewne światło rzucają na nią nie-

zbicie zaistniałe fakty, a także 
próby ich eliminowania z groma-
dzonego materiału dowodowe-
go  przez prowadzących postępo-
wanie karne funkcjonariuszy pu-
blicznych.

I tak, postarajmy się do tego 
podejść, analizując najpierw  
w ogólności dowody, na których 
oparł się Sąd Wojewódzki w To-
runiu w zakresie dalszego cią-
gu omawianego wątku zatrzy-
mania się samochodów w Gór-
sku. Mamy tu wyjaśnienia oskar-
żonych Piotrowskiego, Pękali  
i Chmielewskiego oraz współ-
brzmiące z nimi zeznania świad-
ka Chrostowskiego. Układają się 
one w jedną, logiczną – wyda-
wałoby się – całość.  Przyjęte na 
tej podstawie przez sąd ustalenia 
faktyczne wypada w tym miejscu 
pokrótce przypomnieć:

Po zatrzymaniu się samo-
chodów oskarżeni (…) Pio-
trowski i (…) Chmielewski wy-
siedli i podeszli do samocho-
du prowadzonego przez (…) 
Chrostowskiego. (…) Chmie-
lewski oświadczył (…) Chro-
stowskiemu, że dokonuje kon-
troli drogowej. (...) Chmielew-
ski był w mundurze funkcjona-
riusza służby drogowej, a na 
głowie miał czapkę z białym 
otokiem. (…) Chrostowski po-
dał (…) Chmielewskiemu do-
kumenty przez uchylone okno. 
W tym też czasie zauważył, iż 
do samochodu zbliża się jakiś 
mężczyzna w cywilnym ubra-
niu, którym okazał się (…) Pio-
trowski i stanął z Chmielew-
skim (…) Chmielewski powie-
dział do (…) Chrostowskiego, 
aby wysiadł z samochodu, gdyż 
będzie „dmuchał w balonik”. 
(…) Chrostowski bez żadne-
go oporu wysiadł z samochodu 
i na polecenie (…) Chmielew-
skiego udał się do samochodu 
oskarżonych. (…) Gdy wsiadał 

(…) na przednie siedzenie obok 
kierowcy (…) został popchnię-
ty i gdy tylko siadł zatrzasnę-
ły się za nim drzwi. W samo-
chodzie oskarżonych światło  
w tym czasie nie paliło się. Sie-
dzący za kierownicą (…) Pę-
kala powiedział do (…) Chro-
stowskiego „dawaj rękę” (…).  
W tym momencie poczuł i usły-
szał szczęk kajdanek (…). Po 
chwili usłyszał trzask zamyka-
nych tylnych drzwi samochodu, 
do którego wsiadł (…) Piotrow-
ski. (…) Po chwili Piotrowski po-
wiedział do (…) Pękali, iż idzie 
po księdza po czym wyszedł z sa-
mochodu. (…) Chrostowski wi-
dział jak (…) Chmielewski i (…) 
Piotrowski podeszli do samocho-
du marki „Volkswagen-Golf” 
(…) Piotrowski zawołał do po-
mocy (…) Chmielewskiego i obaj 
wzięli pod ręce księdza Jerze-
go Popiełuszkę i prowadzili jak-
by w stronę tylnych drzwi samo-
chodu, (…) zaprowadzili księdza 
(…) na tył samochodu od strony 
pobocza. (…). Po ostatnim ciosie 
ksiądz Jerzy Popiełuszko upadł 
na ziemię. Całe to zdarzenie mia-
ło miejsce w odległości około 2 m 
od tyłu bagażnika. Z jezdni (…) 
Piotrowski i (…) Chmielewski  
przenieśli księdza (…) na pobo-
cze i tam (…) Piotrowski zwią-
zał mu sznurem ręce i zakneblo-
wał szmatą usta. Nieprzytomne-
go księdza Jerzego Popiełuszkę 
oskarżeni (…) Piotrowski i (…) 
Chmielewski wrzucili do bagaż-
nika samochodu, który uprzed-
nio otworzył (…) Pękala (…). 
Zaraz po tym na polecenie (…) 
Piotrowskiego (…) Pękala ostro 
ruszył z miejsca jadąc w kierun-
ku Torunia.

Wnikliwa analiza wspomnia-
nej „logicznej całości” prowadzi 
jednakże do skrajnie odmiennych 
wniosków. Jak wynika z przyto-
czonego fragmentu uzasadnie-
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nia wyroku Sądu Wojewódzkiego  
w Toruniu, z 7.02.1985 r., oskarże-
ni Piotrowski, Pękala i  Chmielew-
ski, świadek Chrostowski i ksiądz 
Popiełuszko nie oddalali się poza 
miejsce postoju obu samocho-
dów. Pękala z Chrostowskim mie-
li przebywać wewnątrz ministe-
rialnego „Fiata 125p”. Piotrowski 
z Chmielewskim „zajmowali się” 
w tym czasie księdzem Popiełusz-
ko, będąc w bezpośredniej blisko-
ści służbowego samochodu, par-
kującego na  poboczu drogi Byd-
goszcz-Toruń.

Oskarżony Chmielewski, któ-
ry podczas rozprawy 3.01.1985 
roku podał, że zanim z Piotrow-
skim włożyli księdza do bagaż-
nika, to on przekładał przewo-
żone w nim przedmioty na tyl-
ne siedzenie „Fiata 125p”, po 
to, by móc w nim umieścić księ-
dza. A były to dwie torby, worek 
z kamieniami, kanister z benzy-
ną, inne rzeczy [nie wsiadał, lecz 
„wsuwał” się potem do samocho-
du, tyle zajmowały miejsca!]. 

Okoliczności tej nie wy-
jaśniają Piotrowski  
z Pękalą. To stwier-

dzenie Chmielewskiego, młode-
go jeszcze funkcjonariusza jest  
o tyle racjonalne, że bez opróż-
nienia bagażnika, umieszczenie  
w nim księdza byłoby fizyczną 
niemożliwością. Oskarżony ten 
subiektywnie zdawał sobie spra-
wę z tej implikacji, chciał z niej ja-
koś wybrnąć, albowiem autor re-
sortowego scenariusza biegu wy-
padków przeoczył wynikły dyle-
mat. Ale co tam, pierwsze koty za 
płoty! Aż takich detali sąd nie brał 
na poważnie! Ocenił je potem za 
niebyłe. Tylko, że one są zapro-
tokołowane w aktach. I do dzi-
siaj rażą szytą grubymi nićmi mi-
styfikacją. W zaistniałych, przed-
stawionych powyżej  uwarunko-
waniach, ruch osób przy samo-
chodzie musiał być wzmożony, 

dobrze widoczny z drogi głów-
nej, co podnoszę nieprzypadkowo  
[o czym za chwilę].

Jak czytamy, zdaniem sądu 
wojewódzkiego Pękala wysiadł  
w pewnym momencie z samocho-
du, przeszedł na jego tył i otworzył 
bagażnik, by Piotrowski z Chmie-
lewskim mogli w nim umieścić  
księdza. Takie „ustalenie” rodzi 
kolejne sprzeczności. Po pierw-
sze, bezpośrednio przed supono-
wanym umieszczeniem księdza  
w bagażniku, ten musiał być 
otwarty, bo podobno Chmielew-
ski „przerzucał” na tylne siedzenie 
jego zawartość. Właśnie po to, by 
umieścić w nim księdza. Skoro ba-
gażnik był otwarty [a musiał być 
w tej sytuacji], to jednocześnie nie 
mógł być otwierany. 

Po drugie, w momencie kie-
dy Pękala miałby pozostawić nie 
pilnowanego Chrostowskiego  
i przejść na tył samochodu, pan 
Waldemar miał wyborną okazję 
by w sposób w miarę bezkolizyj-
ny uciec oprawcom do znajdu-
jących się po drugiej stronie dro-
gi zabudowań. Powód, dla które-
go tego nie uczynił, czekając [?] na 
ekstremalne uwarunkowania [wy-
skoczenie z jadącego samochodu 
pięć kilometrów dalej, w Przysie-
ku] nadal wymaga wyjaśnienia.

Tak się jednak złożyło, że mate-
riału do odmiennego wnioskowa-
nia o przebiegu wydarzeń w miej-
scu zatrzymania się „Volkswagena-
Golfa” i resortowego „Fiata 125p”  
w Górsku dostarczają inne osobowe  
[i nie tylko – o czym w kolejnych 
odcinkach] źródła dowodowe, 
które sąd w całej rozciągłości po-
minął. A są to w pierwszej kolejno-
ści zeznania świadków Pawła K.  
i Tadeusza Z. oraz świadka Roma-
na Nowaka – funkcjonariusza Wy-
działu Kryminalnego Rejonowe-
go Urzędu Spraw Wewnętrznych  
w Toruniu w stopniu sierżan-
ta sztabowego, przewodnika psa 

tropiącego, wdzięcznie wabią-
cego się „Junak”. K. i Z. nie we-
zwano do sądu celem złożenia ze-
znań bezpośrednio na rozprawie. 
Nie skonfrontowano ich zeznań ze 
sprzecznymi z nimi stwierdzenia-
mi oskarżonych i świadka Chro-
stowskiego.  Romana Nowaka 
nie przesłuchano, nawet w śledz-
twie. Dla sądu więc, poza notatką 
w aktach, która nie jest dowodem  
w sprawie, osoba ta jako świadek 
w ogóle nie istniała.

P aweł K. i Tadeusz Z., mu-
zycy bydgoskiej filharmo-
nii, 19.10.1984 r. po kon-

cercie udali się w drogę ok. godz. 
21.30 z Bydgoszczy do Torunia 
„Fiatem 126p”, którym kierował 
K. W krytycznym czasie przejeż-
dżali oni obok wskazanych powy-
żej samochodów parkujących na 
poboczu drogi w Górsku. Tadeusz 
Z. tak oto zaprezentował do pro-
tokołu z 21.10.1984 roku swoje 
spostrzeżenia poczynione w tym 
miejscu: Po minięciu mostu na 
Wiśle (…) jechaliśmy z szybko-
ścią około 80 kilometrów na go-
dzinę. W tym czasie było ciemno, 
ale widoczność była dobra i na 
trasie Bydgoszcz–Toruń nie było 
dużego ruchu pojazdów. Nie je-
stem w stanie dokładnie określić 
miejsce, mogło to być (…) w m. 
Górsk, gdzie również po obu stro-
nach znajduje się las, zauważy-
łem po prawej stronie szosy jadąc  
w kierunku Torunia stojące na po-
boczu dwa samochody osobowe. 
Jako pierwszy patrząc z kierunku 
Bydgoszczy stał samochód osobo-
wy m-ki Fiat 125p koloru kremo-
wego lub jasno popielatego, któ-
rego numer rejestracyjny zaczy-
nał się na literę „K”, drugą li-
terą było „Z” a trzecią „C”. Co 
do liter „Z” i „C” nie jestem zu-
pełnie pewny. Jestem pewny tylko 
tego, że numer rejestracyjny za-
czynał się na literę „K”. (…). Sa-
mochód ten nie miał zapalonych 
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żadnych świateł i wewnątrz samo-
chodu było również ciemno. Po-
czątek numeru rejestracyjnego, tj. 
literę „K” i prawdopodobnie dal-
sze litery (…) zauważyłem w świa-
tłach naszego samochodu. Nie za-
uważyłem, aby w tym samochodzie 
znajdowały się jakieś osoby. W od-
ległości 2 do 3 metrów od tego sa-
mochodu przed nim stał drugi sa-
mochód osobowy marki zagranicz-
nej mógł to być Peugeot lub Volks-
wagen koloru zielonego posiadają-
cy warszawską rejestrację zaczyna-
jącą się od litery „W” druga mo-
gła być litera „H” trzecia „L”, ale 
tego nie jestem pewien. Samochód 
ten stał również po prawej stro-
nie szosy patrząc z kierunku Byd-
goszczy. Moim zdaniem samochód 
ten był również nieoświetlony. We-
wnątrz samochodu było ciemno  
i nie widziałem, aby siedziały w nim 
jakieś osoby. (…) W pobliżu przy 
tych samochodach, tj. przy Fiacie 
125p oraz Peugeot lub Volkswage-
nie nie zauważyłem żadnych osób 
ani też przedmiotów.

Nie sposób nie zauwa-
żyć, jak stanowczo i pre-
cyzyjnie świadek Tade-

usz Z. formułuje swoje spostrze-
żenia, nie pozostawiając margine-
su na dowolne interpretacje orga-
nu procesowego. Jest pewien tego, 
o czym jednoznacznie zeznaje. 
Wyraźnie od reszty odróżnia to, 
co mu się wydaje i równie kate-
gorycznie akcentuje to, czego nie 
wie. Tacy świadkowie są najlepsi, 
czyli najwierniej oddają prawdę. 
Cóż z zeznań Z. wynika w oma-
wianym przypadku? To mianowi-
cie, że wbrew twierdzeniom Chro-
stowskiego i trójki oskarżonych, 
w okolicy parkujących na pobo-
czu w Górsku samochodów ani 
wewnątrz każdego z nich, pan Pa-
weł i pan Tadeusz nikogo nie wi-
dzieli, nie było tam przysłowiowej 
żywej duszy w momencie, kiedy 
tamtędy przejeżdżali. Bagażniki 

obu samochodów były zamknię-
te. Trzeba tu dodać, że zaraz po 
tym, jak K. i Z. oddalili się w kie-
runku Torunia,  Pękala z kompa-
nami i Chrostowskim na siedzeniu 
obok, „ostro” ruszyli resortowym 
„Fiatem 125p”, podążając za ma-
luchem filharmoników. Wyprze-
dzili ich na obrzeżach Przysieka, 
o czym bliżej w kolejnych odcin-
kach.

A teraz o tym, jak istot-
ne dla sprawy fakty i okoliczno-
ści podał świadek Roman No-
wak. 19.10.1984 r., o godz. 23.40,  
z polecenia dyżurnego toruńskie-
go RUSW udał się do miejscowo-
ści Górsk, celem użycia psa tro-
piącego „Junak” w miejscu upro-
wadzenia księdza Popiełuszki.  
W aktach procesu toruńskiego po-
zostawiono [przez przeoczenie?] 
notatkę urzędową, którą sporzą-
dził z tej czynności, w brzmieniu 
m.in.: ...woń psu podano z przed-
niego siedzenia pasażera Volks-
wagena Golfa WUL 2473. Po 
nawęszeniu woni przez psa za-
czął obchodzić wokół samocho-
du, a następnie tropił poboczem  
w kierunku Torunia doprowadza-
jąc do skrzyżowania drogi pro-
wadzącej do PGR-Górsk. W tym 
miejscu pies zgubił woń śladu.

Zeznania w charakterze świad-
ka Roman Nowak złożył dopiero 
w śledztwie IPN w 2004 r. Podał 
w szczegółach przebieg czynności 
procesowej, którą wówczas wyko-
nał. Nawęszenie i tropienie przez 
psa dla pewności powtarzał trzy-
krotnie. Tyleż razy zachowanie  
„Junaka” było identyczne. Pies do-
prowadzał skrajem pobocza drogi 
głównej w kierunku na Toruń, po 
czym skręcał w asfaltówkę prowa-
dząca do zabudowań Górska. Tam 
po przejściu krótszego odcinka 
drogi zatrzymywał się każdorazo-
wo w tym samym miejscu asfalto-
wej powierzchni, co oznaczało, że 
tu właśnie kończyła się woń śladu. 

Nowak zeznał, iż reakcje psa ozna-
czały, że osoba, która siedziała na 
przednim siedzeniu pasażera „Vok-
swagena-Golfa” [ksiądz Jerzy Po-
piełuszko] przeszła poboczem dro-
gi asfaltowej do miejsca, w którym 
urywała się woń śladu [z pamięci 
podaję, że było to ok. 213 m], a na-
stępnie najprawdopodobniej wsia-
dła do jakiegoś pojazdu.  

P an Roman sporządził 
szczególnie starannie pro-
tokół użycia psa służbo-

wego, będąc świadomym wagi 
poczynionych ustaleń dla sposo-
bu poszukiwań księdza [to był 
dzień, w którym go uprowadzo-
no]. Protokół ten, ku zdziwieniu 
Nowaka, błyskawicznie zaginął. 
Nigdy nie trafił do akt śledztwa. 
Do dzisiaj nie ustalono, kto i co  
z nim uczynił. Za to w planie czyn-
ności śledczych WUSW w Toru-
niu, 22.10.1984 r. pracę wykona-
ną przez „Junaka” skwitowano 
fałszywym stwierdzeniem, jako-
by użyty pies tropiący w ogóle nie 
podjął śladu.

Andrzej Witkowski
Sporządzając powyższe opra-

cowanie korzystałem z następu-
jących źródeł: 1/ Pismo okól-
ne Biura Prasowego Episkopa-
tu Polski – nr 13/85/865 – War-
szawa, 25-31 marca 1985 r., str. 
31-32 – sprawozdanie Jacka 
Ambroziaka [fragment uzasad-
nienia wyroku z 7.02.1985 r.],  
2/ Pismo okólne Biura Pra-
sowego Episkopatu Polski  nr 
2/85/854 – Warszawa, 7-13 stycz-
nia 1985r., str. 31 – sprawozdanie 
Jacka Ambroziaka [fragment wy-
jaśnień osk. W. Chmielewskiego,  
z 3.01.1985 r.], 3/ akta kontrolne 
WUSW w Toruniu, nr RSD 17/84, 
w sprawie uprowadzenia w dniu 
19.10.1984 r. ks. Jerzego Popie-
łuszki – IPN By 082/98 t.1, 151/
III, k. 128-131[zeznania świadka 
Tadeusza Z.] oraz k.40 [notatka 
urzędowa Romana Nowaka].
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Zrodzony w dość złożonych 
okolicznościach, w tym coraz 
częstszego, a nowego w socjali-
stycznej Polsce zjawiska – straj-
ków robotniczych, ruch społecz-
ny, który przybrał nazwę „Soli-
darność”, kształtował się spon-
tanicznie i początkowo formu-
łował postulaty, które nie naru-
szały ustroju panującego wów-
czas w państwie zwanym Polską 
Rzeczpospolitą Ludową (w skró-
cie PRL-em). 

Żądania w kwestiach byto-
wych były dla rządzącej wtedy 
partii, nazywającej się jakby na 
urągowisko, Polską Zjednoczo-
ną Partią Robotniczą, nader kło-
potliwe. W kraju brakowało do-
słownie wszystkiego i zarów-
no podniesienie wynagrodzeń, 
jak i pozostawienie cen towarów 
pierwszej potrzeby na poziomie 
umożliwiającym zrównoważenie 
siły nabywczej pieniądza ze sta-
nem posiadania obywateli, były 
praktycznie niewykonalne. 

Już wtedy jednak zdawało się 
ukazywać pole do jakichś moż-
liwych, choć w systemie komu-
nistycznym trudnych do wyobra-
żenia, negocjacji. Przekonanie, 
że partia zawsze ma rację, a ta-
kie panowało wśród wielu jej 
członków, a także wśród znacz-
nej liczby, bodaj nawet więk-
szości, ogłupianych propagan-
dą partyjną przez dziesięciole-
cia Polaków, stwarzało sytuację 
wręcz kuriozalną. Samo podję-
cie negocjacji ze strajkującymi 
przeczyło owej wszechwiedzy  
i wszechmocy partii, zdawało się 
legitymować poczynania straj-
kujących, uznając ich za stronę  
w sporze. 

Nic zatem dziwnego, że żad-
na ze stron nie była gotowa do 
rzeczowego rozwiązania na-

lubelski 
lipiec 
– fakty i nadzieje
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rosłych problemów i górę bra-
ły emocje. Strajkujący czuli za 
sobą siłę zbiorowości, rządzą-
cy zaś stale kierowali się zasadą 
o przewodniej roli partii, a każ-
dy sprzeciw był przez nich trak-
towany jako uderzenie w ustrój 
– w pojęciu partii nienaruszal-
ny – gdyż socjalizm nie podlegał 
dyskusji. 

W t ak ie j  r zeczywi -
stości dochodziło  
w 1980 r. do wspo-

mnianych już strajków, któ-
re teraz władza musiała uznać 
za fakt, choć dla niepoznaki 
nazywano je przerwami bądź 
przestojami w pracy, byle tyl-
ko nie użyć nienawistnego, we-
dle partyjnych kacyków, słowa 
„strajk”, które mogło być uży-
te tylko do nazwania słusznych 
wystąpień robotników w krajach 
kapitalistycznych. Ponieważ po-
godzenie się partii i podległych 
jej organów z takim stanem rze-
czy było wprost nie do wyobra-
żenia, władze PRL-u, zwłasz-
cza lokalne, podejmowały roz-
paczliwe próby działań admini-
stracyjnych, które dotąd zazwy-
czaj bywały skuteczne, tym ra-
zem jednak tylko podgrzewały 
nastroje buntu. 

Wspominając początek lata 
1980 r. zwykle mówi się o strajku 
na kolei, o przyspawywaniu kół 
wagonów do szyn, aby nie mógł 
odbywać się transport polskich 
towarów za wschodnią granicę 
(zwłaszcza, że w drugiej połowie 
lipca 1980 r. w Moskwie miały 
się odbyć XXII Letnie Igrzyska 
Olimpijskie) – i tak rzeczywiście 
było w Lublinie w tych dniach. 
W ciągu jednak dwóch tygodni 
lipca na Lubelszczyźnie straj-
kowało już około 150 zakładów, 
przy tym w samym Lublinie 91. 

Żądania stawiano przede 
wszystkim bytowe, ale też nie-
śmiałe jeszcze głosy doma-
gały się powstania niezależ-
nych związków zawodowych.  
W Świdniku doszło nawet do 
podpisania porozumienia władz 
z robotnikami. To zatem Lublin 
zapoczątkował ruch, który już 
w następnym miesiącu podjęła 
Stocznia Gdańska, potem zaś za-
kłady pracy w całej Polsce. 

To, co stało się w Świdni-
ku, jasno pokazywało, że szcze-
rze czy nieszczerze, acz raczej to 
drugie, władze przyciśnięte do 
muru siadały do stołu negocjacji. 

Trzeba sobie uświadomić 
okoliczności, w jakich dokony-
wał się ówczesny bunt społecz-
ny. Strona strajkująca nie miała 
właściwie żadnej infrastruktury 
organizacyjnej, która mogłaby 
stanowić dla niej oparcie. Ruch 
strajkowy był rozproszony, były 
wprawdzie podejmowane pró-
by porozumień międzyzakłado-
wych, ale wymagało to jakie-
goś ogólnie uznanego i spraw-
nego kierownictwa. Wszyst-
ko to z biegiem czasu miało się 
narodzić, w tamtych lipcowych 
dniach jednak dopiero kiełko-
wało. 

Ostatecznie jedyną in-
stytucją o tyle, o ile 
niezależną był Ko-

ściół. Parafia stanowiła miejsce, 
gdzie schodziły się drogi wielu 
ludzi, nawet nie zawsze bliskich 
Kościołowi. Ale trzeba i to po-
wiedzieć, że w tym czasie mno-
żyły się zbliżenia do Kościoła, 
tam bowiem znajdowano pomoc 
i obronę, będącą owocem swo-
istej magii społecznej, jaka zwy-
kle działa w silnej zbiorowości. 
To były naprawdę zbliżenia do 
Boga. Księża, którzy w tych 

czasach służyli w parafiach, mo-
gliby powiedzieć o wielu spo-
wiedziach, o spowiadaniu trwa-
jącym kilka, a nawet kilkana-
ście godzin. Nie wskutek zachęt 
z ambony, ale z wewnętrznej po-
trzeby, bo myśl o wyzwoleniu  
z pęt totalitarnej władzy rodziła 
chęć uwolnienia się od tego, co 
człowieka przygniatało, by tak 
rzec, osobiście, a zwłaszcza od 
niewierności wobec Kościoła, 
jakże często wymuszanej wów-
czas przez system socjalistycz-
ny. W Lublinie nie było wtedy 
parafii, w której działacze „Soli-
darności” nie mogliby liczyć na 
pomoc i wsparcie. 

T aką „solidarnościową” 
parafią stała się powsta-
jąca wówczas wspólno-

ta parafialna przy ulicy Gospo-
darczej w Lublinie, gdzie wła-
śnie budowano kościół pod we-
zwaniem Matki Bożej Królowej 
Polski, a tamtejszy duszpasterz, 
ks. Zbigniew Kuzia, został póź-
niej duszpasterzem „Solidarno-
ści”. Parafia Matki Bożej Kró-
lowej Polski powstawała do-
słownie za płotem Fabryki Sa-
mochodów Ciężarowych i bez 
przesady można powiedzieć, że 
budowano ją w znacznej mierze 
siłami tamtejszych robotników 
oraz ich rodzin. Trzeba dodać 
i to, że była ona przystanią dla 
wszystkich, którzy w tych trud-
nych czasach szukali dla siebie 
oparcia. 

W samym Lublinie budowa-
no wtedy kilkanaście kościołów. 
Ruch „Solidarności” czerpał siłę 
moralną z Kościoła, ale także 
oddawał z nawiązką zaciągnię-
ty w ten sposób dług w posta-
ci niezwykłej wprost aktywno-
ści wiernych, dzięki czemu ko-
ścioły były wznoszone w więk-



Przetwarzajmy zło  

w dobro i owego  

dobra rozsiewajmy 

wokół siebie jak naj-

więcej. 

błogosławiony 
ks. Jerzy Popiełuszko
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szości w wyniku spontanicznych 
prac społecznych, a budowano 
je tak zwanym systemem gospo-
darczym. To nie tylko angażowa-
ło wiernych do aktywności para-
fialnej, ale także wiązało tę spo-
łeczność, zwłaszcza duchowień-
stwo, z „Solidarnością”. Moż-
na wręcz powiedzieć, że księża 
niejednokrotnie uwiarygodnia-
li ten ruch w oczach mniej uf-
nych wiernych, którzy nauczeni 
w czasach rządów komunistycz-
nych, że nad wszystkim czuwa 
partia, także tu dopatrywali się 
machinacji z jej strony. 

„Solidarność” jest ruchem, 
który nie ma jakichś natural-
nych i założonych odniesień do 
Kościoła, jeśli nie bierze się pod 
uwagę takich wartości ogólno-
ludzkich, jak sprawiedliwość 
czy godność człowieka. Jest jed-
nak coś, co stało się niejako łącz-
nikiem między Kościołem a „So-
lidarnością”. Tą wartością jest 
patriotyzm. Oczywiście inaczej 
pojmowany niż w retoryce ko-
munistycznej, gdzie łączono go 
z internacjonalizmem, przywo-
łując hasła patriotyczne w zależ-
ności od potrzeb. 

W czasach PRL-u wy-
kreślono natomiast 
ze słownika stare 

polskie hasło: „Bóg, Honor i Oj-
czyzna”. Można powiedzieć, że 
w okresie „Solidarności” wró-
ciło ono i już do końca trwania 
reżimu odważnie rozbrzmiewa-
ło jako przesłanie w murach ko-
ścielnych. Trudno wyróżniać  
w Lublinie w tym czasie kościo-
ły, gdzie nabożeństwa patrio-
tyczne, zawsze z udziałem „Soli-
darności”, bywały częstsze i bar-
dziej uroczyste, ale bez wątpie-
nia było tak w parafii Matki Bo-
żej Królowej Polski. 

Czy można pokusić się o twier-
dzenie, że poparcie duchowień-
stwa dla „Solidarności”, zwłasz-
cza u jej początków w Lublinie, 
miało jakieś istotniejsze znaczenie 
dla charakteru, jaki ruch ten obrał  
i dla jego zakorzenienia się? 

Z pewnością można po-
wiedzieć, iż obecność 
księży w rodzeniu się 

idei solidarnościowej była istot-
na i że Kościół, zachowując,  
w dużej mierze dzięki pryma-
sowi Stefanowi Wyszyńskiemu, 
daleko idącą niezależność wobec 
reżimu, potrafił zapewnić „Soli-
darności” względnie bezpieczny 
obszar działania. 

Naszkicowane tu zagadnie-
nia, wybrzmiałe w Lubelskim 
Lipcu 1980 r., dochodzą do gło-
su prawie we wszystkich tek-
stach prezentowanej pracy zbio-
rowej, zatytułowanej wymownie 
Zobowiązujące dziedzictwo Lu-
belskiego Lipca 1980 r. (Lublin-
Kraków 2022). 

Książka powstała z inicjaty-
wy i dzięki staraniom pani profe-
sor Aliny Rynio oraz profesorów 
Arkadiusza Jabłońskiego i Paw-
ła Marca, istnego spiritus mo-
vens oddawanej do rąk czytel-
nika książki. Warto do tej książ-
ki sięgać, bo dzieło to uczy i wy-
chowuje, zobowiązuje i zachęca 
do czynu – do solidarności, na co 
również dzisiaj jest wielkie zapo-
trzebowanie. 

Redaktorom tego wyjątko-
wego tomu i autorom zawartych 
w nim tekstów należą się słowa 
szczerego uznania i wdzięczno-
ści za podjęty trud, który zaowo-
cował doprawdy znamienitym 
upamiętnieniem lubelskich wy-
darzeń lipcowych sprzed kilku-
dziesięciu lat.

Ks. Edward Walewander
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Archiwum zawiera dane o po-
nad 1300 osobach represjonowa-
nych. Dane dostarczali sami po-
szkodowani, członkowie nie-

legalnych Komisji Zakłado-
wych NSZZ „S”, studenci NZS.  
W stanie wojennym kartoteka 
była wykorzystywana do udzie-

lania różnorodnej pomocy repre-
sjonowanym i szykanowanym 
działaczom podziemnej „S”. 

W grudniu 1981 r., po wpro-
wadzeniu stanu wojennego i pa-
cyfikacji lubelskich strajków za-
częły spływać z różnych źródeł 
wiadomości o osobach represjo-
nowanych. Były to przede wszyst-
kim krótkie przekazy ustne, a ich 
treści niekiedy były sprzeczne. 

archiwum
represjonowanych
przekazane do ipn 
10 marca 2022 roku dr marek turczyński, hydrolog, pracow-
nik naukowy umcS, przekazał do lubelskiego oddziału iPN 
kartotekę osób represjonowanych w latach 1981-1986, zwa-
ną przez „S” umcS „archiwum turczyńskiego”.
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Dlatego też w ówczesnym Zakła-
dzie Hydrografii Instytutu Nauk  
o Ziemi Wydziału Biologii i Nauk  
o Ziemi UMCS (INoZ WBiNoZ) 
postanowiono wszelkie wiado-
mości o osobach represjonowa-
nych porządkować i zapisywać  
w postaci niewielkich fiszek.  
W ten sposób powstała kartote-
ka stanowiąca źródło informacji 
o sytuacji osób prześladowanych 
przez ówczesne władze, a także  
o potrzebach ich rodzin.

W spomnienia śp. Elżbie-
ty Teske z 6 czerwca 
2005 r., zamieszczone 

w artykule „Solidarność – pomoc  
w czasie próby” zawierają nastę-
pujący zapis: „Kartotekę represjo-
nowanych spontanicznie zorgani-
zowali Marek Wójcik i Marek Tur-
czyński z Instytutu Nauk o Ziemi 
UMCS. Kartotekę taką prowadzi-
łam także ja. Obie kartoteki były 
uzupełniane i uzgadniane z lubel-
skim oddziałem Komisji Chary-
tatywnej Episkopatu Polski, m.in. 
aby uniknąć dublowania pomocy. 
Komisja ta powstała przy kościele 
powizytkowskim, gdzie początko-
wo kontaktowałam się z księdzem 
profesorem Mieczysławem Brzo-
zowskim, a później z księdzem 
Wacławem Oszajcą (w skład Ko-
misji wchodziły ponadto trzy oso-
by z KUL: Elżbieta (Agata) Wolic-
ka, Ewa Barańska, Edward Zwol-
ski). Po rewizji w domu przekaza-
łam swą szczęśliwie ocalałą karto-
tekę do Instytutu Geografii, gdzie 
połączoną kartotekę w później-
szym okresie prowadziła Maria 
Wilgatówna. Dane z kartoteki były 
przekazywane do Warszawy na uli-
cę Miodową głównie przez Stani-
sława Dąbrowskiego, a także do 
kościoła św. Krzyża przez Andrze-
ja Teske”.

Powyższy fragment, stano-
wiący syntezę historii powsta-
nia i prowadzenia kartoteki re-
presjonowanych, należy uzupeł-

nić o kilka faktów, przywołanych 
z pamięci po 40 latach.

Założyciel kartoteki, Marek 
Wójcik, pracownik Zakładu Hy-
drografii INoZ UMCS, prowadził 
skrzętnie zapisy na kartach papie-
ru w kratkę o wymiarach 10,5x7,7 
cm. W polu fiszki notowano na-
zwisko i imię osoby represjono-
wanej, rok urodzenia, miejsce do-
tychczasowego zatrudnienia, ad-
res domowy, ewentualnie inny 
kontaktowy, wykształcenie, wy-
konywany zawód. Ważną część 
notatki stanowiły wszelkie infor-
macje dotyczące rodzaju represji 
stosowanej wobec osoby, miej-
sca i czasu jej trwania oraz sytu-
acji materialnej i potrzeb rodzi-
ny. Jeśli był dostęp do informacji  
o zastosowanych sankcjach, to 
także je zapisywano. Stan liczeb-
ny rodziny poszkodowanego skła-
dał się zwykle ze współmałżonka  
i dzieci. Niekiedy podawano tak-
że wiek dzieci, co ułatwiało do-
stosowanie pomocy.

Kartoteka zawiera informa-
cje o 1354 osobach represjono-
wanych. Największa ich liczba 
przypada na lata stanu wojen-
nego 1981-1983, a ostatnie oso-
by represjonowane odnotowano  
w kartotece w roku 1986.

Jak wspomniano, połączone 
kartoteki w późniejszym okre-
sie prowadziła Maria Wilgat. Nad 
bezpieczeństwem zarchiwizo-
wanych informacji czuwała tak-
że Elżbieta Kardaszewska. Obie 
panie pracowały wówczas w Za-
kładzie Geografii Fizycznej INoZ 
WBiNoZ UMCS. 

Z m iany prowadzących 
i miejsca przechowywa-
nia kartoteki podyktowa-

ne zostały zwiększeniem bezpie-
czeństwa osób wcześniej biorą-
cych udział w archiwizowaniu in-
formacji oraz ochroną samej kar-
toteki. Ważnym powodem tych 
zmian były rewizje przeprowa-

dzone przez służbę bezpieczeń-
stwa w domach pracowników 
WBiNoZ, jak również areszto-
wanie i osadzenie w więzieniu 
śp. Wacława Wasilewskiego, pra-
cownika Instytutu Biologii.

Wspominamy po wie-
lu latach tych, z któ-
rymi niektórzy prowa-

dzący kartotekę mieli bezpośred-
ni kontakt. Od grudnia 1981 r. stu-
denci biologii Wydziału Biologii  
i Nauk o Ziemi UMCS – Wiesław 
Sitkowski i Piotr Woźny – po-
magali przy zbieraniu informacji  
o osobach represjonowanych  
w środowisku studenckim i w re-
gionie puławskim. Pani Bogumi-
ła Jóźwiakowska, pracownica Za-
kładu Geografii Fizycznej INoZ 
UMCS, żona doktora Andrzeja 
Jóźwiakowskiego, chirurga z Aka-
demii Medycznej w Lublinie in-
ternowanego w stanie wojennym, 
przekazywała informacje o oso-
bach poszkodowanych w środowi-
sku pracowników służby zdrowia 
oraz wśród pacjentów hospitalizo-
wanych w lubelskich szpitalach. 

Informacje o osobach repre-
sjonowanych w regionie północ-
nej Lubelszczyzny (Biała Podla-
ska) prowadzący kartotekę otrzy-
mywali od przyjeżdzającego czę-
sto do Lublina Jerzego Zalew-
skiego, internowanego w stanie 
wojennym, późniejszego wice-
wojewody bialskopodlaskiego. 

Kartotekę osób represjono-
wanych w całości zabezpieczył 
i przechował Marek Turczyński, 
który wspólnie z Józefem Ka-
czorem dokonał jej zapisu elek-
tronicznego.

Archiwum zostało z radością 
przyjęte przez IPN. Jest ono bar-
dzo ważne nie tylko ze wzglę-
dów historycznych, ale także 
praktycznych przy ustalaniu sta-
tusu pokrzywdzonego działacza 
opozycji antykomunistycznej.                                                                                             

Marek Turczyński
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Proszę opowiedzieć o swo-
ich korzeniach, rodzinnych 
stronach i czasach, w których 
Pani dorastała.

Urodziłam się w 1943 r.  
w podlubelskiej wsi – Stawy, 
koło Kijan. Mój ojciec zmarł 
wskutek choroby, gdy miałam 
cztery lata. Zabrał nas dziadek, 
ze strony matki i zamieszkaliśmy 
w Garbowie, w okolicach Brod-
nicy. Po kilku latach wróciliśmy 

do Lublina, gdzie chodziłam 
do szkoły i ukończyłam liceum  
z bardzo dobrym wynikiem. Do-
stałam się na studia chemiczne, 
ale ze względu na chorobę brata 
zrezygnowałam z nauki. 

Gdy powstały Zakłady Azo-
towe przeniosłam się do Puław 
i pracowałam w nowopowsta-
łej firmie na stanowisku księgo-
wej. Praca wiązała się z różny-
mi schorzeniami, o których gło-

fuNDacJa SoliDarNa
Z PotrZeBuJącymi
Nasza Fundacja, przyjmując pieniądze, nigdy nie pobierała pro-
wizji dla siebie. Uważaliśmy, że jeśli ktoś pieniądze przeznaczy 
na konkretny cel, to powinny tam trafić  w całości – mówi anna 
rudzka w rozmowie z tomaszem Kupczykiem.

Totalitarny reżim, mimo 
swego charakteru, starał się 
zachowywać pozory legal-
ności i podpierał antywol-
nościowe działania ustawa-
mi uchwalanymi przez po-
słuszny partii Sejm.

8 października 1982 r. 
Sejm PRL uchwalił „Ustawę 
o związkach zawodowych 
i organizacjach rolników”. 
W świetle ustawy wszystkie 
związki zawodowe, istnie-
jące przed 13 grudnia 1981 
roku, w tym NSZZ „Solidar-
ność”, zostają rozwiązane, 
a rolnikom indywidualnym  
w ogóle nie przyznaje się pra-
wa do zrzeszania w związki 
zawodowe. Majątek organi-
zacji przekazuje się nowo-
powstałym, koncesjonowa-
nym związkom – OPZZ.

Rada Państwa, uchwałą  
z 12 października 1982 r. 
ustaliła, że nazwy nowo po-
wstałych związków zawodo-
wych mogą zawierać wyłącz-
nie wyrazy: „Związek zawo-
dowy pracowników…” i dalej 
nazwa zakładu pracy. Wyją-
tek uczyniono dla Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, 
który mógł zachować swoją 
nazwę i strukturę.

Po uchwaleniu anty-
związkowej ustawy Tymcza-
sowa Komisja Koordynacyj-
na NSZZ „Solidarność” wy-
dała oświadczenie, w któ-
rym zaznaczyła, że NSZZ 
„S” może być rozwiązany je-
dynie na mocy decyzji swo-
ich członków, a „Związek 
nasz istnieje i nadal będzie 
działać na rzecz Samorząd-
nej Rzeczpospolitej”.

solidarnosc.gda.pl
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śno się nie mówiło, mnie często 
leciała krew z nosa i bolało gar-
dło. Postanowiłam więc wrócić 
do Lublina. 

Już wtedy uprawiałam tury-
stykę pieszą i górska. W Puła-
wach mieliśmy paczkę – skrzy-
kiwaliśmy się i wyruszaliśmy na 
rajd, w szczególności na 1 maja, 
nie chcąc uczestniczyć w głupich 
uroczystościach propagando-
wych. Zrobiłam sobie kurs pilo-
ta wycieczek i długo pracowałam 
w PTTK Lublin. Turystyka była 
obecna w moim życiu, dzięki niej 
nauczyłam się organizacji pracy. 

Jak zaczęła się Pani działal-
ność w Fundacji Ruchu Soli-
darności Rodzin?

Kończył mi się urlop wycho-
wawczy, z Fundacji odchodził 
młody psycholog. Moja sąsiadka 
(żona prof. Bartmińskiego) zapro-
ponowała, abym zajęła jego sta-
nowisko pracy. Zdecydowałam 
się i zaczęłam pracę najpierw na 
pół etatu. Trafiłam na gorący czas, 
ponieważ wtedy prof. Bartmiń-
ski zorganizował wakacje z Bo-
giem, ponad granicami. Przyjeż-
dżały dzieci z Białorusi i wszyst-
ko trzeba było dopilnować. Mu-
sieliśmy zapewnić im zakwatero-
wanie, więc szukałam chętnych 
na przyjęcie dzieci pod swój dach. 
Dzieci mieszkały m.in. w Moty-
czu i w parafii na ul. Diamentowej. 
Były też dzieci z Ukrainy. Moim 
zadaniem było też zapewnienie im 
rozrywek, więc organizowałam 
wycieczki z różnymi atrakcjami. 
Udawało mi się wiele spraw zała-
twić pozytywnie. 

Jak narodził się pomysł for-
malnego powołania Fundacji? 

Wyszłam z inicjatywą założe-
nia Fundacji Ruchu Solidarności 
Rodzin, ponieważ przez taki pod-
miot sprawniej było pozyskiwać 
fundusze, aby nieść pomoc potrze-

bującym. Uważałam, że opieka 
społeczna nie będzie w stanie za-
pewnić pomocy wszystkim, a byli 
tacy, którzy bardzo jej potrzebo-
wali. Potrzebny był statut, a mało 
kto umiał go napisać. Prawnicy 
ZR nie chcieli podjąć się tego za-
dania. Statut napisał prof. Henryk 
Cioch, który zajmował się stowa-
rzyszeniami i fundacjami. Poje-
chał z gotowym statutem do War-
szawy, aby go zarejestrować i oka-
zało się, że został przygotowany 
na wysokim poziomie. 

Na prośbę prof. Jerzego Bart-
mińskiego w logo Fundacji jest 
słoneczko. Resztę grafiki wymy-
ślił mój syn. Pisał mi też pisma  
o dofinansowania i granty. Był 
bardzo zdolnym przewodnikiem, 
jako wychowawca jeździł na ko-
lonie, bardzo dużo pomagał mi  
w prowadzeniu Fundacji. Jeszcze 
w liceum sam nauczył się grać na 
instrumentach klawiszowych i gi-
tarze. Gdy były zebrania komba-
tantów to dla nich grał. W świę-
ta państwowe otwierał okno, wy-
wieszał flagę i grał pieśni patrio-
tyczne.

Czym zajmowała się Fun-
dacja?

Fundacja zajmowała się 
wszystkim, ludzie przychodzili,  
z różnymi sprawami, było też Biu-
ro Pracy, pracowała w nim  Joanna 
Dinejko. To były czasy przełomu, 
ludzie tracili pracę, byli zagubieni 
i przychodzili po pomoc. Często 
prosili o wykupienie recepty, po-
nieważ nie mieli pieniędzy. 

Mnie, jako przedstawiciela 
rodzin, delegowano na spotkania 
komisji ds. rodzin Rady Miasta. 
Dużo tam wnosiłam, gdyż wie-
działam, jakie problemy trapią 
rodziny. 

Gdy chodziłam na sprawozda-
nia do rady miasta, to okazało się, 
że Biuro Pracy Solidarności miało 
zdecydowanie więcej ofert pracy 

aniżeli miasto. Generalnie każdy  
z pracodawców chciał mieć pra-
cowników do 35 roku życia. Mie-
liśmy jednego kompetentnego 
50-letniego pracownika, fachow-
ca, ale nikt nie chciał go przyjąć, 
bo miał za dużo lat. Asia mówiła, 
że nie może wysłać pracownika, 
który nie spełnia wiekowych wa-
runków. No i wysłałam faceta do 
tego zakładu, zasugerowałam, że 
jak się zapytają skąd wie o miejscu 
pracy, aby powiedział, że z książki 
telefonicznej. Przyjęli go. 

Byli tacy, co chcieli pienię-
dzy, ale gdy im zaproponowały-
śmy pracę to wyzywali nas wul-
garyzmami.

Przyszła do mnie pani, któ-
ra miała dwoje dzieci niepełno-
sprawnych, w tym jedno miało 
zanik mięśni. Mieszkali u teścio-
wej w jednym pokoju. Było jed-
no łóżko, na którym leżało chore 
dziecko, a jeszcze oprócz tego była 
czwórka dzieci, śpiąca na matera-
cach. Byłam w komisji lokalowej 
w UM Lublin. U prezydenta afe-
rę zrobiłam, trzasnęłam drzwia-
mi, że nie przyznali odpowiednie-
go lokalu, ze względu na mały do-
chód. Dziecko chore zmarło, zde-
nerwowałam się i poszłam do Ra-
tusza z interwencją. Wysłali komi-
sję, aby zobaczyła te warunki, no 
i przyznali mieszkanie komunal-
ne. Okazało się, że drugie dziecko 
miało podobną chorobę. 

Była u mnie matka z piątką 
dzieci, w tym jedno chore. Jeden 
syn chciał służyć do Mszy św., ale 
nie był ochrzczony. Załatwiałam 
chrzestnych też dla innych dzie-
ci, większość to byli prof. UMCS, 
sama też byłam chrzestną dziec-
ka, jak również mój mąż. Pro-
boszcz parafii nie wziął pieniędzy 
za chrzest, udostępnił też salę, są-
siedzi przynieśli ciasto i wszystko 
świetnie wyszło. 

Raz przyszła pani, która  
z MOPS-u dostała dwa cuchnące 
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śledzie, od Fundacji otrzymała cu-
kier, olej i rozpłakała się, bo od nas 
tyle dostała, a z gminy tak mało. 
Okazało się, że żyje w ruderze na 
ul. Kowalskiej. Nie umiała czytać 
i pisać, miała porażenie mózgo-
we. Niegdyś pracowała przy bu-
dowie szpitala, nosiła cegły. Była 
też woźną. Przyniosła wszystkie 
dokumenty i ją wysłałam do ZUS  
w Warszawie. Po dwóch tygo-
dniach okazało się, że renta jej się 
od dawna należała. Od nas bra-
ła ciuchy, różne materiały i paliła 
nimi w piecu, bo nie miała czym. 
Wysłałam ją do opieki społecz-
nej, aby zapewnili jej rentę.  In-
terweniowałam w Ratuszu. Wię-
cej do mnie pani nie przychodziła, 
wszystko udało się załatwić. 

Jako Fundacja byliśmy roz-
poznawalni. Było, że przy likwi-
dacji sklepu przywieziono nam 
300 par trampek. Dostawaliśmy 
też ubrania. Gdy przekazywa-
liśmy je potrzebującym, widać 
było radość na twarzach ludzi. 

Były też korepetycje dla dzie-
ci. Pani Ania Kruk prowadziła je 
za dramo, z matematyki, fizyki  
i chemii, przy ul. Zielonej. Była też 
wychowawczynią na koloniach. 

Fundacja nie tylko dawa-
ła, ale zachęcała, aby ci którzy 
otrzymali pomoc, też pomagali 
innym.

Gdy nie było stać Fundacji na 
zatrudnienie lekarza czy pielę-
gniarki na wyjazd, to jechał mój 
mąż, który był farmaceutą.

Skąd były pieniądze na ini-
cjatywy Fundacji?

Pierwsze pieniądze wpłynę-
ły, gdy jeszcze Fundacja nie była 
zarejestrowana. Środki wpły-
nęły na subkonto Solidarności,  
z WSK-Świdnik. To pan Marian 
Król nam to załatwił. Potem za-
łożyłam konto w banku dla Fun-
dacji, na specjalnych warunkach, 
bez dodatkowych opłat. 

Prof. Piotr Gach udał się do 
Szwajcarii na spotkanie naukow-
ców. Opowiedział o Fundacji. 
Efekt był taki, że otrzymaliśmy 
czek na dużą kwotę. Poszłam do 
banku, gdzie obecnie jest SKOK 
na ul. Królewskiej i powiedzia-
łam, że chcę pieniądze na Fun-
dację. Kazali mi czekać dwa ty-
godnie, musieli potwierdzić czy 
czek jest autentyczny. 

Te pieniądze miały być prze-
znaczone na przyjazd dzieci  
z Czarnobyla. Załatwiliśmy im 
miejsce w szkole dla głuchonie-
mych, aby byli wszyscy razem.  
Z KUL zaprosiłam lektorkę. 
Dzieci miały różne oczekiwania, 
a nie było dużo pieniędzy, więc 
zdarzało się, że niektóre zakupy 
robiłam za własne fundusze.

Z kolei wiceprzewodniczący 
Ryszard Jankowski dawał datki 
potrzebującym. Mieszkał w Dys-
ie, jechał autobusem do Choin,  
a stamtąd szedł pieszo na Królew-
ską, ponieważ pieniądze, które 
były na bilet, zostały przeznaczo-
ne dla potrzebujących. Miał dwo-
je dzieci, kupował im oszczędniej, 
aby mógł pomóc innym. Mówi-
łam, że tak nie może być. Niektó-
rzy ludzie rzeczywiście potrzebo-
wali wsparcia. Wszystkich trze-
ba było weryfikować, aby spraw-
dzić, czy ktoś nie wyłudza. Wzię-
łam to zadanie na siebie. 

Koleżanka chciała wspomóc 
pieniędzmi kogoś potrzebujące-
go, więc do mnie się zwróciła  
o polecenie. Oczywiście wska-
załam kogo można obdarować. 
Pieniądze przekazałyśmy matce 
z trójką dzieci.

Co wyróżniało Fundację 
Ruchu Solidarności Rodzin na 
tle innych organizacji pozarzą-
dowych?

Inne Fundacje przyjmując 
pieniądze, pobierały prowizję 
dla siebie. Nasza Fundacja ni-

gdy tego nie robiła. Uważaliśmy, 
że jeśli ktoś pieniądze przezna-
cza na konkretny cel, to powin-
ny tam trafić  w całości. Gdy np. 
łóżko rehabilitacyjne lub wózek 
kosztowały mniej niż przezna-
czona na to suma, to dokupowa-
liśmy inną rzecz do rehabilitacji, 
aby nie zostawiać sobie reszty. 
Nie pobierałam też wynagrodze-
nia za pilotowanie wycieczek. 

Jak, w Pani ocenie, dzieci 
odbierały pobyt w Polsce i to-
warzyszące im atrakcje?

Dzieci z Białorusi były tu 
szczęśliwe, uczyły się polskich 
pieśni i polskości. Jeździliśmy 
m.in. do Kozłówki czy Warsza-
wy. Zdarzało się, że dzieci cho-
rowały, były badane w Polsce, 
a po powrocie do swojego kraju 
wysyłaliśmy im leki. 

Dzieci na bazarze, gdy zoba-
czyły banany, pytały się co to za 
patyki, kupiliśmy je. Były dzie-
ci z Ukrainy, które zamiast kana-
pek miały gotowane ziemniaki  
w mundurkach z ogórkiem kiszo-
nym, były też dzieci, które mia-
ły salami. Goście byli zaskocze-
ni, że u nas były prywatne gospo-
darstwa. Dzieci świetnie się czu-
ły w polskich rodzinach, pocie-
chy dobieraliśmy wiekowo.

Zdarzało się, że były wyjaz-
dy do sąsiednich krajów?

Tak. Zorganizowaliśmy gru-
pę ok. 50 dzieci i udaliśmy się 
na wycieczkę do Lidy na Bia-
łorusi. Białorusini chcieli kon-
taktu z Polakami. Wzięliśmy ze 
sobą trochę jedzenia, nie wie-
dzieliśmy jak będzie, a było faj-
nie. Na obiad podano nam kapu-
śniak z łyżką kwaśnej śmietany. 
Pojechaliśmy też do Nowogród-
ka, wejście do dworku było, ale 
nie można było filmować. Po-
wiedziałam kamerzyście, aby na-
grywał, gdy ja będę zagadywać 
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przewodnika. Byliśmy w Farze 
w Nowogródku, gdzie w 1799 r. 
ochrzczono A. Mickiewicza, tam 
też Jagiełło wziął ślub z 11-letnią 
dziewczyną. Byliśmy też w Wil-
nie na Rossie.

Na wjazd do Polski z Biało-
rusi czekało ok. 100 autobusów. 
Oznajmiłam, że byliśmy z rewi-
zytą na Białorusi i jutro dzieci 
muszą iść do szkoły. Przepuści-
li nas bez kolejki.

Będąc na Białorusi, otrzyma-
łam list od Marii Poczobut, która 
pisała, że w grupie, w tym z synem 
Andrzejem Poczobutem wybiera-
ją się do Lublina. To byli studen-
ci, przyjechali do Lublina i poma-
gałam im się zakwaterować prosto 
z dworca. Zamówiłam nyskę i cze-
kałam na młodzież na dworcu, zo-
stali przewiezieni na miasteczko 
akademickie, cały dzień wypełnia-
łam ich dokumentację i kierowa-
łam do mieszkań.

Prezes Fundacji zarzucał 
nam, że z zagranicy przyjmowa-
liśmy wszystkie dzieci, nie tylko 
z korzeniami polskimi. Mówi-
łam, że oni żyją w jednym spo-
łeczeństwie, nigdy nie wiadomo, 
które będą w potrzebie i nawza-
jem będą sobie pomagać. 

O czym dzieci marzyły?
Staraliśmy się spełniać marze-

nia dzieci. Jedno dziecko pytało 
czy będzie mogło posłuchać gry 
na organach. Po Mszy św., gdy lu-
dzie wyszli z kościoła, zostaliśmy 
z chłopcem i pani organistka przy-
gotowała dla niego specjalny kon-
cert, był bardzo zachwycony.

Dzieci chciały być w pol-
skim kościele, to była niedziela, 
byliśmy na Mszy w Zamościu. 
W kaplicy był sklep z dewocjo-
naliami, upatrzyły sobie krzy-
żyki z napisem wiara, nadzie-
ja i miłość, chciały je koniecz-
nie mieć. Krzyżyki nazywały ta-
lizmanami. Sprzedająca nie mo-

gła dać pokwitowania, wiec nie 
mogłam kupić. Z boku wszyst-
kiemu przysłuchiwał się jeden 
pan i przekazał pieniądze na te 
krzyżyki. Resztę kazał przezna-
czyć na słodycze. Okazało się, że 
to był Marcin Zamoyski, ówcze-
sny wojewoda. Dzieci były bar-
dzo szczęśliwe. 

Czy w działalności Fundacji 
czasami coś zaskakiwało?

W Wigilię Bożego Narodze-
nia przyszła do mnie pani, chcia-
ła pożyczyć pieniądze na cia-
steczka świąteczne obiecała, że 
zwróci. Chciała 5 zł, a do eme-
rytury miała jeszcze trochę dni. 
Ja miałam chorego męża i pie-
niędzy nie bardzo mogłam po-
życzać. Ostatecznie dałam jej 10 
zł, bez zwrotu. Po świętach od-
dała mi pieniądze. Wróciłam do 
domu, a mąż mówił, że paczka 
do mnie przyszła z Włoch. Były 
tam art. luksusowe, ubrania, któ-
re pasowały do moich dzieci. To 
było dla mnie szokiem, niko-
go we Włoszech nie miałam ze 
znajomych. Nie wiem od kogo 
była przesyłka. Za pośrednic-
twem prof. Deptułowej wysła-
łam podziękowanie do Włoch. 
Wiele spraw udawało się rozwią-
zać, nie byłoby to możliwe bez 
Opatrzności Bożej. 

Jak Pani ocenia funkcjono-
wanie Fundacji obecnie?

Obecnie Fundacja idzie w do-
brym kierunku. Działania są po-
dejmowane w odpowiedzi na po-
trzebę czasu. Brakuje mi organi-
zacji wakacji dla dzieci, tak jak 
było kiedyś. 

Czym zajmuje się Pani na 
co dzień? 

Obecnie zajmuję się działką, 
pszczołami i wnuczkami. 

Dziękuję za rozmowę.

W latach 1919-21 ważyła 
się sprawa przynależności 
państwowej Górnego Ślą-
ska, należącego wcześniej 
do państwa niemieckiego.

Autonomia przedwojen-
nego Województwa Ślą-
skiego została ustanowio-
na na mocy ustawy kon-
stytucyjnej Sejmu Ustawo-
dawczego pod nazwą Sta-
tut Organiczny Wojewódz-
twa Śląskiego z 15 lipca 
1920 r. Była to pierwsza  
w II Rzeczypospolitej usta-
wa konstytucyjna – uchwa-
lona jeszcze przed Konsty-
tucją dla całej Polski.

Sejm Śląski zebrał się 
na inauguracyjne posiedze-
nie 10 października 1922 r. 
Siedzibą Sejmu Śląskiego 
był monumentalny gmach, 
który do dziś należy do wi-
zytówek Katowic. Powstał 
w latach 1925-29. Klasycy-
styczny budynek składa się 
z czterech głównych skrzy-
deł; wewnątrz mieści się pół-
kolista sala Sejmu Śląskie-
go, na której wzorowana jest 
sala Sejmu w Warszawie.

Wejście do niej prowa-
dzi przez westybul – po-
mieszczenie o wysokości 
trzech pięter, przypomina-
jące renesansowy dziedzi-
niec z krużgankami. Sąsia-
dują z nim używane obecnie 
przy ważnych wydarzeniach 
sale - marmurowa, błękitna 
i złota. Obecnie należący 
do Skarbu Państwa Gmach 
Sejmu Śląskiego jest sie-
dzibą wojewody, marszałka 
woj. śląskiego oraz regio-
nalnego sejmiku.

dzieje.pl
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W praktyce zdarzają się sytuacje, 
w których z różnych względów do-
tychczasowa umowa o pracę zawar-
ta między pracownikiem a praco-
dawcą nie odpowiada w pełni aktu-
alnym potrzebom stron. Zwłaszcza 
gdy pojawia się konieczność wy-
konania dodatkowej, innej niż do-
tychczas pracy. Oczywiście moż-
na podjąć działania w ramach pra-
wa pracy, np. w drodze porozumie-
nia zmienić rodzaj pracy określony 
w umowie, lecz nie zawsze będzie to 
rozwią zanie najbardziej optymalne 
dla obu stron (np. wówczas gdy cho-
dzi o wykonanie jakiegoś dodatko-
wego zadania o jednora zowym cha-
rakterze, wykraczającego poza ro-
dzaj pracy z umowy o pracę,).

W takich okolicznościach możli-
we jest zawarcie dodatkowej umo-
wy cywilnoprawnej między pracow-
nikiem a pracodawcą. Co ważne, 
warunki jej wykonywania nie mogą 
być identyczne jak warunki realiza-
cji umowy o pracę (np. nie może wy-
stępować kierownictwo pracodaw-
cy, w tym jednostronne określanie 
czasu wykonywania pracy w ramach 
umo wy cywilnej czy wydawania po-
leceń co do sposobu jej wykonania). 

Ponad to umowa cywilna nie może dotyczyć tego samego czy na-
wet zbliżonego rodzaju pracy, jaki określony jest w umowie o pra-
cę – takie działanie może być kwalifikowane jako obej ście prawa, 
w tym przepisów o czasie pracy (faktycznie praca wykonywa na 
byłaby ponad 8 godzin na dobę, przy czym za część wykonywaną 
w ramach umowy cywilnej pracow nik nie miałby prawa do dodat-
ku za pracę w godzinach nadliczbowych, tylko stawkę wynikają-
cą z umowy cywilnej).

Jeżeli jednak umowa cywilna, np. zlecenie, dotyczy innego 
rodzaju pracy i jest wykonywana zgodnie z jej charakterystyką, 
wówczas sytuacja taka jest jak najbardziej dopuszczal na. Warto 
podkreślić, że co do zasady obie te umowy będą od siebie nie-
zależne, w szczególności rozlicze nia każdej z nich będą dokony-
wane oddzielnie. Ważne rozwiązanie w tej kwestii przewidują jed-
nak przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Otóż 
zgodnie z art. 8 ust. 2a za pracownika, w rozumieniu ustawy, uwa-
ża się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agen-
cyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z Kodeksem cywilnym sto suje się przepisy doty-
czące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła  
z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli  
w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy,  
z którym pozostaje w stosunku pracy.

Innymi słowy – umowa cywilna z własnym pracodawcą będzie 
trakto wana przez ZUS jako umowa o pracę, a zatem będzie podle-
gała pełnemu oskładkowaniu (także umowa o dzie ło, która sama 
w sobie zasadniczo nie jest oskładkowana).

Dr Jakub Szmit, 
główny specjalista w Zespole Prawnym KK  NSZZ „Solidarność”

świadczenie pracy rozumianej w ujęciu czynnościowym, 
czyli wykonywanie określonych czynności dla osiągnię-
cia określonego celu, regulowane jest różnymi gałęziami 
prawa. Najbardziej oczywiste jest wskazanie w tej kwe-
stii prawa pracy, ale również popularne jest zatrudnienie 
w ramach umów prawa cywilnego, a nawet na podstawie 
aktów prawa administracyjnego (funkcjonariusze służb 
mundurowych). (...) inaczej wyglądają wza jemne prawa  
i obowiązki pracownika i pracodawcy (prawo pracy),  
a inaczej np. zleceniobiorcy i zleceniodawcy.
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Warszawa – Semper Invicta, 
Położona po obu stronach Wi-
sły, obchodzi 426. rocznicę prze-
niesienia stolicy na Mazowsze  
i zamieszkania króla w tutejszym 
zamku. W 1791 roku uchwalono 
tu Konstytucję Rzeczypospoli-
tej. W 1920 roku na przedmie-
ściach miasta zatrzymano i po-
konano nawałnicę wojsk bolsze-
wickich, zmierzających na Eu-
ropę. Później był sierpień 1944 
roku, zlany krwią zwycięskiego 
– tak zwycięskiego – lecz opu-
stoszałego i zniszczonego mia-
sta. I wejście oczekującej na wy-

krwawienie miasta, sowieckiej 
armii. Gwałty, mordy, tajemni-
cze pochówki na Łączce, Bród-
nie, Mokotowie. Później w la-
tach 1956, 1968, 1970, 1976  
z innymi bohaterskimi miastami 
poszła na nierówny bój. Dopiero  
w sierpniu 1980 roku, razem  
z całą Polską, stanęła murem za 
wolnością. Z krótką, półroczną 
przerwą musiała czekać 35 lat na 
powracającą wolność. 

Żoliborz związany był  
z rozwojem wsi Polików. Tędy 
przebiegały trakty handlowe.  
W 1656 roku toczyły się tu bitwy 

ze Szwedami, idącymi na połu-
dnie napadniętego kraju. W 1832 
roku, po wielkim wysiedlaniu 
miejscowej ludności, rosyjski 
zaborca rozpoczął budowę Cyta-
deli, gdzie więziono i mordowa-
no polskich patriotów, m.in. Ro-
mualda Traugutta. 

Tuż obok kościoła na Żoli-
borzu rozpoczął się sierpnio-
wy zryw 1944 roku – Powstanie 
Warszawskie. Tu na powązkow-
skim, wojskowym cmentarzu, 
zostali odkopani z dołów śmierci 
powracający bohaterowie – Żoł-
nierze Wyklęci, tu spoczęli po-

dziękujemy 
księże jerzy 

fot. wikimedia
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wracający ze Smoleńska przed-
stawiciele władz i wielu środo-
wisk, tu spoczął pułkownik Ry-
szard Kukliński. 

D laczego to wspominam 
– Warszawę i jej Żoli-
borz – bo ksiądz Jerzy 

był wielkim patriotą, wielkim 
miłośnikiem Ojczyzny i jej histo-
rii. Pan Bóg powołał go do roz-
poczęcia zrywania kajdan znie-
wolenia – komunistycznego sys-
temu, zalewającego cały świat. 

W maju 1980 roku do parafii 
przybył rezydent ks. Jerzy Popie-
łuszko, którego przyjął dostoj-
ny proboszcz ks. Teofil Boguc-
ki. Później zwać ich będą „Oj-
ciec i Syn”, bo tu w Warszawie 
był jego duchowym ojcem. 

Kościół św. Stanisława Kost-
ki, w którym ks. Jerzy rozpoczął 
pracę, wybudowano na pamiąt-
kę 250. rocznicy odsieczy wie-
deńskiej. Budowę kościoła roz-
poczęto w 1930 roku poświęce-
niem kamienia węgielnego przez 
kard. Aleksandra Kakowskie-
go, w obecności prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego.

W obecnym, posoborowym 
ołtarzu wystawienia, umieszczo-
no relikwie męczenników św. 
Stanisława BM i św. Andrze-
ja Boboli – zbrodniczo umęczo-
nych. Wnętrze kościoła wypeł-
niają obrazy XVII-XIX wieczne, 
w tym dwa monumentalne, pre-
zbiterialne, pędzla śląskiego ma-
larza M. L. Willmana. Wewnątrz 
i na zewnątrz kościoła znajduje 
się ponad 400 tablic pamiątko-
wych z ostatnimi: „Tablicą Smo-
leńską” i „Tablicą orędownictwa 
Ks. Jerzego za narodem węgier-
skim”. 

Na wieżach kościelnych zain-
stalowane są dwa dzwony „Jan” 
i „Józef”. Obok plebanii, którą 
wybudowano w 1943 roku, znaj-
duje się dzwon „Jerzy”, w który 
uderzył po raz pierwszy Jan Pa-

weł II. Parafia posiada kielichy – 
dary Jana Pawła II i prezydenta 
prof. Lecha Kaczyńskiego oraz 
KK „Solidarności”. 

W podziemiach kościo-
ła znajduje się Muzeum Ks. Je-
rzego Popiełuszki, które założył  
w lipcu 1984 roku, a poświęcił  
w 1987 roku, ówczesny pro-
boszcz ks. szambelan Teofil Bo-
gucki. Pierwsze Muzeum było 
dostępne dla dziennikarzy, pi-
sarzy, dostojników kościel-
nych, zagranicznych gości i lu-
dzi szukających ducha ks. Jerze-
go. Skrupulatnie zbierano licz-
ne pamiątki, transparenty, szarfy  
z wieńców. 

Obecne muzeum ma wej-
ście od strony grobu ks. Je-
rzego i zostało przebudowane  
w 2004 roku. W zbiorach znaj-
dują się m.in. narzędzia porwa-
nia, bicia. W sali „Pielgrzymów” 
znajduje się „Order Orła Białe-
go”, który pośmiertnie nadał pre-
zydent prof. Lech Kaczyński. Na 
wprost wejścia do muzeum znaj-
duje się grób obrońcy księdza Je-
rzego – niezłomnego proboszcza 
ks. T. Boguckiego – „uważam za 
swój pasterski obowiązek, na tle 
fałszywych sądów i niesprawie-
dliwych wyroków, ukazać jasną 
postać księdza Jerzego, którego 
zaliczam w poczet najlepszych 
kapłanów, gorliwych i pełnych 
Ducha Bożego i do najwspanial-
szych Polaków, szlachetnych  
i oddanych całym sercem Oj-
czyźnie”.

Obok muzeum znajdu-
je się dziś „Kaplica su-
tanny Bł. Ks. Popiełusz-

ki”. Jest to oryginalna sutanna,  
w której poniósł męczeńską 
śmierć. Głównym miejscem 
pielgrzymowania dziesiątek mi-
lionów ludzi jest grobowiec bło-
gosławionego męczennika, wy-
konany w formie różańca z ka-
mieni ułożonych w kształt gra-

nic Polski. Płyta nagrobna wy-
konana jest z granitu w kształ-
cie krzyża. Obok na klonowym 
drzewie zawieszono figurę Chry-
stusa. Kościół licznie nawiedzają 
pielgrzymi, do tej pory przybyło 
do grobu ponad dwadzieścia trzy 
miliony wiernych, obecni byli 
m.in. Jan Paweł II, matka Teresa 
z Kalkuty, kard. Ratzinger (Be-
nedykt XVI), prezydent Bush, 
premier Thatcher, książęta, pre-
zydenci, kanclerze, premierzy, 
żołnierze z oddziałów NATO 
stacjonujących w Polsce, pryma-
si, kardynałowie, artyści. 

Nadal są kontynuowane co-
miesięczne Msze św. za Ojczy-
znę, nadal całodobowe warty wy-
stawiają członkowie „Solidarno-
ści” z całej Polski, szczególnie ci 
najwierniejsi: z Siedlec, Sanoka, 
Gdańska, Gorzowa Wielkopol-
skiego, Łodzi, ze Śląska. 

Kościół pw. św. Stanisława Kostki  
na Żoliborzu, fot. wikipedia
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Warto wspomnieć, że w latach 
1952-57 pracował w parafii śp. 
poeta ks. Jan Twardowski. 

Cóż było po maju 1980 roku 
– Msze za Ojczyznę, płomienne, 
patriotyczne kazania ks. Jerze-
go, pomoc więźniom, prześlado-
wanym, zagubionym, pozbawio-
nym pracy – dawana miłość, do-
broć, szczerość, ofiarność. A cóż 
otrzymał ks. Jerzy – prześlado-
wanie, donoszenie, podsłuchy, 
szkalowanie w reżimowej pra-
sie i środkach przekazu, przesłu-
chania, rewizje, zastraszanie, po-
mówienia, podpalanie, areszto-
wanie, upokorzenie, dręczenie, 
napad w drodze z Gdańska…
Górsk…Toruń…Włocławek 
!!!... A cóż otrzymaliśmy my – 
oczekiwanie, lament, płacz, łzy, 
pogrzeb, przerażający śpiew po-
grzebowych artystów, wstrząsa-
jące wiersze E. Brylla i T. Bogu-
szewskiej.

Ks. Teofil Bogucki powie-
dział: „wydaje mi się, że widzę 
przed sobą całą Polskę. Polskę 
prawdziwą, wierzącą w Boga, 
Polskę katolicką, Polskę która 
pragnie wolności. Na taki po-
grzeb, z udziałem kardynała 
Prymasa, biskupów i nieprzeli-
czonej rzeszy wiernych, zasłu-
guje tylko człowiek wielki lub 
święty”

P i e r w s z y  g r o b o w i e c 
i ogromne rzesze piel-
grzymów, śpiewające 

pieśń: „ojczyzno ma, tyle razy 
we krwi skąpana, ach jak wiel-
ka dziś twoja rana, jakże cierpie-
nie twe trwa. Tyle razy pragnęłaś 
wolności, tyle razy tłumił ją kat, 
ale zawsze czynił to obcy, a dziś 
brata zabija brat”. Widzieliśmy 
Jana Pawła II u grobu męczen-
nika, rozpoczęcie i zakończenie 
procesu beatyfikacyjnego, wyję-
cie męczennika z grobu po dwu-
dziestu sześciu latach i pobranie 
kości do relikwiarzy, Mszę św. 

beatyfikacyjną na Pl. Piłsudskie-
go – i cały czas pielgrzymów, 
pielgrzymów, pielgrzymów. 

Chciałbym wspomnieć 
niezwykłe osoby, zwią-
zane głęboko z księ-

dzem Jerzym: śp. biskupa Wła-
dysława Miziołka, śp. s. Ju-
stynę Urygę i żyjących s. Zo-
fię Janczak, s. Krystynę Wło-
darską, ks. Stanisława Mał-
kowskiego, który był pierw-
szym kapłanem na liście do 
skrytego zabicia przez Grupę 
„D” – Służby Bezpieczeństwa. 
Chciałbym najgoręcej wspo-
mnieć osobę, która dała nam 
księdza Jerzego – matkę z Pod-
lasia, śp. Mariannę Popiełusz-
ko. Ona przekazała najpiękniej-
szy, najmądrzejszy i najkrótszy 
testament: „dałam Go Kościo-
łowi i nie zabiorę Kościołowi”. 
Chciałbym wspomnieć  parafie, 
gdzie przed przybyciem na Żo-
liborz służył ks. Jerzy: Ząbki, 
Anin, żoliborską parafię Dzie-
ciątka Jezus i akademicki, sta-
romiejski kościół św. Anny. 

Błogosławiony męczenniku, 
oręduj za nami i naszą ukocha-
ną, umęczoną Ojczyzną! „Mat-
ko przerażonych – módl się 
za nami, Matko prawdomów-
nych – módl się za nami, Mat-
ko nieprzekupnych – módl się 
za nami, Matko pozbawionych 
pracy – módl się za nami, Mat-
ko matek płaczących – módl się 
za nami, Matko ojców zatro-
skanych – módl się za nami…”  
(z homilii ks. Jerzego). 

Na zakończenie chciał-
bym młodym czytelnikom, no-
wym członkom „Solidarno-
ści”, wchodzącym w czas po-
znania życia i śmierci patrona 
Związku, polecić książki i film 
o Księdzu Jerzym. Są to pod-
stawowe wydawnictwa, które 
na początek posłużą do pozna-
nia służby i życia męczennika: 

„Kazania 1982-1984” i „Ofia-
ra spełniona” z Wydawnictwa 
Sióstr Loretanek, „Tamę” ks. 
Jana Sochonia i film DVD „Po-
piełuszko. Wolność jest w nas” 
w reżyserii Rafała Wieczyń-
skiego. Myślę, że konieczną 
lekturą będzie dwutomowe wy-
dawnictwo IPN „Aparat repre-
sji wobec Księdza Jerzego Po-
piełuszki – tom I i II”. Książ-
ka ukazuje kłamstwa, wyreży-
serowanie procesu toruńskie-
go i próbę uśpienia oraz wieko-
wego zamknięcia możliwości 
przyszłego, ponownego wzno-
wienia procesu sądowego.

Dariusz Starko 
członek „NSZZ „Solidar-

ność” od września 1980 roku, 
represjonowany działacz anty-
komunistyczny, Strażnik Grobu  
i dziedzictwa Ks. Jerzego, prze-
wodnik Muzeum Ks. Jerzego.

Muzeum Ks. Jerzego 
(w podziemiach kościoła) 

czynne: 
poniedziałek-piątek 10-16; 

sobota i niedziela 10-17 
(ostatnie wejście pół godziny 

przed zamknięciem)

Osoby indywidualne zwie-
dzają Muzeum samodzielnie. 
Grupy zorganizowane zwie-
dzają Muzeum z przewodni-
kiem (prosimy o wcześniejsze 
zgłaszanie grup na numer tele-
fonu 22 561 00 56). 

Kaplica sutanny Bł. Ks. Je-
rzego jest otwarta w pierwsze 
soboty miesiąca 10-16.

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Stanisława Kostki, War-
szawa, ul. Hozjusza 2

Konto parafialne: Bank 
Santander 69 1090 1030 0000 
0000 0403 8331
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22 czerwca Parlament Euro-
pejski poparł trzy projekty wcho-
dzące w skład „Fit for 55”, czy-
li pakietu rozwiązań, który rady-
kalnie zaostrzy politykę klima-
tyczną Unii Europejskiej i zna-
cząco zwiększy jej koszty. Naj-
ważniejszy z nich to zmiany 
w EU-ETS, unijnym systemie 
handlu uprawnieniami do emi-
sji CO2. W uproszczeniu pole-
ga on na tym, że każda elektrow-

nia konwencjonalna czy przed-
siębiorstwo przemysłowe, które-
go działalności towarzyszy emi-
sja gazów cieplarnianych, musi 
kupować specjalne uprawnie-
nia emisyjne. Jeszcze w 2018 
roku emisja tony CO2 kosztowa-
ła 8 euro. Obecnie jest to ponad 
10 razy więcej. Ogromny wzrost 
kosztów związanych z ETS 
jest jedną z głównych przyczyn 
wzrostu cen energii oraz uciecz-

ki przemysłu poza granice Unii 
Europejskiej.

Czy w obliczu wojny na Ukra-
inie i potężnego kryzysu ener-
getycznego Parlament Europej-
ski postanowił obniżyć opłaty za 
emisję CO2? Nic z tych rzeczy. 
Rozwiązania przyjęte przez euro-
deputowanych sprawią, że klima-
tyczny parapodatek będzie nadal 
rósł w błyskawicznym tempie.

Taki skutek przyniesie za-
proponowane przez PE stop-
niowe wycofywanie do końca 
2032 roku darmowych upraw-
nień emisyjnych przysługują-
cych dotąd niektórym gałęziom 
przemysłu. To jednak nie koniec.  
W nadchodzących latach syste-
mem opłat za CO2 mają zostać 

drogo 
to dopiero będzie 

fot. pixabay

ceny energii, paliw i podstawowych produktów szokują? le-
piej zapnijcie pasy. Parlament europejski przyjął projekt 
zmian w systemie opłat za emisję co2. Klimatyczny para-
podatek będzie coraz wyższy. Na dodatek płacić będą go 
wszyscy, a nie jak dotąd tylko energetyka i przemysł.
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oKNo życia    

Gdyby na wielkim  

świecie zabrakło uśmie-

chu dziecka, byłoby 

ciemno i mroczno. 

Julian Ejsmond

objęte również paliwa wykorzy-
stywane w transporcie oraz do 
ogrzewania budynków.

Już od 2024 roku opłaty zosta-
ną nałożone na wewnątrzeuropej-
ski transport morski. Z kolei od 
2027 roku klimatyczny parapoda-
tek będą musiały płacić wszyst-
kie statki towarowe wpływające 
i wypływające z Europy. Trans-
port drogą morską odpowiada za 
90 proc. handlu międzynarodo-
wego. Objęcie statków opłatami 
za CO2 spowoduje więc podwyż-
ki cen w zasadzie wszystkich pro-
duktów, które sprowadzamy z in-
nych części świata.

Europarlamentarzyści chcą 
też, aby od 2024 roku system 
handlu emisjami obejmował pa-
liwa dla komercyjnego transpor-
tu drogowego oraz ogrzewania 
budynków użytkowych. Z kolei 
od 2029 roku zapłacimy opłatę 
emisyjną za paliwo do naszych 
prywatnych samochodów i opał, 
którym ogrzewamy mieszkania.

Drugi projekt przyjęty przez 
PE dotyczy tzw. mechanizmu 
CBAM, czyli granicznego podat-
ku węglowego, który ma zostać 
nałożony najpóźniej w 2032 roku 
na towary importowane do UE. 

W założeniu CBAM ma chro-
nić europejski przemysł, któ-
ry jako jedyny na świecie pono-
si tak gigantyczne koszty polity-
ki klimatycznej. W praktyce, jak 
od dawna wskazują krytycy tego 
mechanizmu, CBAM wywoła re-
torsje celne ze strony państw spo-
za UE, a do tego prawdopodob-
nie będzie nieszczelny i podat-
ny na manipulacje. W efekcie za-
miast pomóc europejskiemu prze-
mysłowi, może stać się dla wie-

lu branż gwoździem do trumny. 
Z kolei dla konsumentów CBAM 
oznacza jedno: wzrost cen wszel-
kich produktów importowanych 
spoza UE. Począwszy od ropy 
naftowej i elektroniki, a na bana-
nach i kawie skończywszy.

Europarlamentarzyści popar-
li również utworzenie Społecz-
nego Funduszu Klimatycznego, 
który miałby wspomagać grupy 
społeczne najbardziej narażone 
na negatywne skutki polityki kli-
matycznej UE, takie jak ubóstwo 
energetyczne czy wykluczenie 
komunikacyjne.

PE chce, aby do funduszu tra-
fiało 25 proc. dochodów z opłat 
emisyjnych nałożonych na trans-
port i budynki oraz część zysku  
z aukcji certyfikatów ETS. To sta-
nowczo za mało. Koszty, które 
wszyscy poniesiemy w wyniku 
wejścia w życie pomysłów Bruk-
seli, będą wielokrotnie większe od 
ewentualnych rekompensat. 

Należy też pamiętać, że Spo-
łeczny Fundusz Transformacji 
będzie zarządzany przez Komi-
sję Europejską. Patrząc chociaż-
by na trwający od wielu miesię-
cy serial z wypłatą pieniędzy dla 
Polski z KPO, można mieć wąt-
pliwości czy kiedykolwiek zoba-
czymy choćby złotówkę z nowe-
go funduszu.

Projekty przegłosowane przez 
Parlament Europejski będą pod-
stawą do negocjowania z pań-
stwami członkowskimi ostatecz-
nej formy nowego europejskie-
go prawa. Teoretycznie więc Pol-
ska może jeszcze zablokować te 
skrajnie szkodliwe pomysły. Na-
leży mieć nadzieję, że tym razem, 
dla odmiany, rząd zafunduje nam 
pozytywne zaskoczenie.

Łukasz Karczmarzyk
solidarnosckatowice.pl

Zdrożeje praktycznie 
wszystko

Lekarstwo gorsze 
od choroby

Kolejne obiecane 
pieniądze
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Stanisław Witalis Moska-
lewski urodził się 28 kwiet-
nia 1876 roku w Sieprawkach 
koło Garbowa w powiecie pu-
ławskim. Przez wiele lat pra-
cował w Ordynacji Zamojskiej  
w Zwierzyńcu. Prowadził kon-
spiracyjną działalność niepod-
ległościową. Był znanym dzia-
łaczem Narodowej Demokra-
cji, członkiem jej kierownictwa, 
czyli tajnej Ligi Narodowej. Od 
przełomu XIX/XX wieku brał 
udział w przeprowadzaniu „nie-
legalników” przez granicę rosyj-
sko-austriacką (prawdopodobnie 

osobiście przeprowadzał Józefa 
Piłsudskiego) oraz w przerzucie 
nielegalnej prasy. 

Podczas rewolucji 1905 r. 
czynnie uczestniczył w akcji 
wprowadzania języka polskie-
go do szkół i urzędów gmin-
nych. Władze carskie podejrze-
wały go o nielegalną działal-
ność. Przez długie lata znajdo-
wał się pod nadzorem policyj-
nym, w jego domu często prze-
prowadzano rewizje, a w 1905 
roku w drodze administracyjnej 
otrzymał trzy wyroki pozbawie-
nia wolności, łącznie kilka lat. 

Zagrożony aresztowaniem opu-
ścił Zamojszczyznę, udając się 
do Galicji. Powrócił, gdy ogło-
szono amnestię. 

Prowadził rozległą działal-
ność gospodarczo-społeczną. 
Zakładał spółdzielnie i spółki 
rolnicze, głównie tkackie i wi-
kliniarskie, z których najbardziej 
znana była Frampolska Spół-
ka Wikliniarska. Pomagał lud-
ności chłopskiej zakładać kasy 
oszczędnościowo-pożyczkowe, 
a także sklepy wiejskie. Współ-
organizował wystawy rolnicze 
i przemysłu rękodzielniczego, 
wycieczki gospodarcze i krajo-
znawcze. Działał w Polskim To-
warzystwie Krajoznawczym. 

Po wybuchu I wojny świa-
towej, wobec zbliżającego się 
frontu, ewakuował się do Rosji  
i osiadł w Kijowie, gdzie objął 
stanowisko pełnomocnika Cen-
tralnego Komitetu Obywatel-

skiego najpierw na obszar gu-
berni kijowskiej, a później na 
całą Ukrainę. Na tym stanowi-
sku prowadził bardzo rozległą  
i różnorodną działalność. Przede 
wszystkim opiekował się ewaku-
owaną ludnością polską z Króle-
stwa Polskiego. Pod jego patro-
natem powstało około 70 pol-
skich szkół elementarnych. 

Przyszły wojewoda lubel-
ski, działając w Rosji i na Ukra-
inie, nie zaniedbywał działalno-
ści stricte politycznej. W mar-
cu 1917 roku został członkiem 
Rady Polskiego Zjednoczenia 

PierwSZy woJewoDa luBelSKi 
w odrodzonej Polsce

fot. wikimedia
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Międzypartyjnego z siedzibą  
w Moskwie (zwolennicy orienta-
cji na państwa Ententy). Pod ko-
niec 1918 roku powrócił do Pol-
ski.

2 sierpnia 1919 r. Sejm 
uchwalił ustawę tymczasową  
o organizacji władz administra-
cyjnych II instancji. Powoływa-
ła ona na obszarze centralnej 
Polski pięć województw: war-
szawskie, łódzkie, kieleckie, lu-
belskie, białostockie. Warszawa 
miała być odrębną jednostką ad-
ministracyjną na prawach woje-
wództwa.

Powstałe w sierpniu 1919 
roku województwo lubelskie 
było spadkobiercą tradycji pol-
skiej administracji wojewódz-
kiej z czasów I Rzeczypospo-
litej, Księstwa Warszawskiego  
i Królestwa Polskiego (Kongre-
sówki), jak też zaborczych i oku-
pacyjnych struktur administra-
cji wojewódzkiej z XIX i począt-
ków XX wieku. 

Urząd wojewódzki w Lu-
blinie formalnie powstał 
na mocy decyzji króla 

Kazimierza Jagiellończyka pod-
jętej na sejmie piotrkowskim 15 
czerwca 1474 r., a faktycznie 3 
lata później w 1477, gdy pierw-
szy wojewoda lubelski, dotych-
czasowy kasztelan lubelski Do-
biesław Kmita z Wiśnicza, rozpo-
czął urzędowanie.

Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości 11 listopa-
da 1918 roku, odbudowane 2 
sierpnia 1919 r. województwo 
lubelskie, składało się z trzech 
guberni byłego zaboru rosyj-
skiego: lubelskiej, siedleckiej  
i chełmskiej, a jego obszar wy-
nosił 31.160 km2. W 1921 roku 
zamieszkiwało go 2.087.951 
osób. Pod względem liczby 
mieszkańców było ono trzecim 
województwem w kraju. 

Zgodnie z ustawą z 2 sierp-
nia 1919 r. na czele wojewódz-
twa stał wojewoda mianowa-
ny przez naczelnika państwa 
na wniosek ministra spraw we-
wnętrznych. 

J ako przedstawiciel rządu 
na terenie województwa 
decydował o wszelkich 

sprawach administracji pań-
stwowej z wyjątkiem tych prze-
kazanych administracji wojsko-
wej, sądowej, skarbowej, szkol-
nej, pocztowo-telegraficznej 
oraz urzędów ziemskich. Powo-
łano przy województwie organ 
opiniodawczo-doradczy, a zara-
zem surogat przedstawiciela sa-
morządu wojewódzkiego – radę 
wojewódzką. 

Wojewoda Stanisław Wi-
talis Moskalewski, mianowa-
ny 17 listopada 1919 r., do Lu-
blina przybył dopiero 2 stycz-
nia 1920 r. i od razu przystą-
pił do czynności urzędowych 
oraz organizowania urzędu 
wojewódzkiego. Moskalew-
ski witał w Chełmie 12 stycz-
nia 1920 roku naczelnika pań-
stwa Józefa Piłsudskiego, mó-
wiąc:  „Panie  Naczelniku!  
W imieniu obywateli wskaza-
nego województwa lubelskie-
go, jako pierwszy tej ziemi  
w odrodzonej Polsce woje-
woda – mam zaszczyt najser-
deczniej powitać Cię Dostoj-
ny i Drogi nasz Gościu, dzię-
kując Ci gorąco za Twoje przy-
bycie, które budzi w nas nie 
tylko szczerą radość, lecz jed-
nocześnie dzięki Twoim szla-
chetnym czynom rodzi w nas 
uczucie wiary, że pod kierow-
nictwem Twoim Panie Naczel-
niku – Polska stanie się sil-
nym, prężnym i demokratycz-
nie urządzonym państwem”. 
W dniu następnym witał go po-
nownie w Lublinie.

Ostatecznie Urząd Woje-
wódzki Lubelski rozpoczął pra-
cę 15 lutego 1920 roku. „Zie-
mia Lubelska” pisała: „Od dnia 
15 lutego br. Urząd Wojewódz-
ki rozpoczyna oficjalne czynno-
ści. W poniedziałek, 16 lutego br,  
o godzinie 10 rano J.E. ks. bi-
skup lubelski odprawi w koście-
le misjonarskim mszę z powo-
du rozpoczęcia czynności przez 
Urząd Wojewódzki”. 

Wojewoda S. Moskalewski 
w kilka dni po zainaugurowa-
niu pracy UWL mówił, że jego 
głównym zadaniem jest „nie-
złomne stanie na straży intere-
sów Rzeczypospolitej Polskiej 
[…] doskonalenie funkcjono-
wania wszystkich składników 
tworzącego się właśnie woje-
wódzkiego aparatu od najniż-
szych do najwyższych jedno-
stek administracyjnych na te-
renie województwa” oraz „wy-
tworzenie w tej drodze zaufania 
do władz, którego brak wobec 
zaborczych był na miejscu, wo-
bec władz państwowych w od-
rodzonej Polsce jest karygod-
ny”.

W o jewoda lubelski 
bardzo energicznie 
zarządzał podległą 

mu strukturą administracyjną 
oraz nadzorował jednostki sa-
morządu terytorialnego. Jedną  
z form tej działalności były 
zjazdy starostów. Na pierwszym  
z nich, który odbył się 21-
23 marca 1920 r., wojewo-
da stwierdził, że „celem zjaz-
du jest poznanie się wza-
jemnie, uzyskanie dokład-
nych informacji z poszcze-
gólnych części województwa  
i skorygowanie prac”.

Od początku czerwca 1920 
roku wojewoda Moskalewski co-
raz energiczniej przestawiał pra-
cę urzędu lubelskiego i podle-
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głych mu władz na system wo-
jenny. Ze względów prestiżo-
wych i propagandowych jesz-
cze w czerwcu 1920 r. ustalo-
no skład, a następnie powołano 
Radę Wojewódzką przy Woje-
wodzie Lubelskim. 

Województwo lubel-
skie objęte było bez-
pośrednimi działa-

niami wojennymi przez ponad 
dwa miesiące: od końca lipca 
do pierwszej dekady września 
1920 roku Moskalewski bar-
dzo sprawnie i z pewnym wy-
przedzeniem instrukcji z centra-
li, przystąpił do mobilizacji ad-
ministracji, a przede wszystkich 
całego społeczeństwa przeciw-
ko zbliżającemu się ze wscho-
du niebezpieczeństwu. Współ-
organizował obywatelskie in-
stytucje, które wspierały działa-
nia organów administracyjnych, 
a zwłaszcza służyły pomocą mo-
bilizującej się na terenie woje-
wództwa armii. Były nimi: Wo-
jewódzki Komitet Obrony Na-
rodowej oraz komitety lokal-
ne – powiatowe i gminne. Komi-
tet lubelski składał się z 26 osób, 
a na jego czele stanął wojewoda 
Stanisław Moskalewski.

W odezwie WKON z 10 lipca 
Wojewoda nawoływał: „Dzicz 
bolszewicka, gnębiąca rosyj-
skie krainy ruszyła na podbój 
Polski i Europy. Nieszczęście 
kołata do wrót naszego kraju. 
Nie chcę taić przed wami oby-
watele powagi położenia nasze-
go. (…) Ludność nie powinna 
dawać posłuchu propagandzie 
antywojennej i antypaństwo-
wej”. Informował, iż powsta-
ła Rada Obrony Państwa, która 
wraz z rządem i dowództwem 
armii przygotowuje państwo na 
zdecydowane odparcie agresji. 
Kończył: „Żołnierz nasz, zma-
gający się krwawo z napierają-

cą nawałą wschodniego barba-
rzyństwa, niechaj wie, że jako 
batalion zaporowy stanął za 
nim cały naród polski, zgro-
madzony w szeregach karności  
i posłuchu”. 

Postawa wojewody lubelskie-
go Stanisława Moskalewskiego, 
władz samorządowych Lubli-
na oraz rezolucje WKON odbi-
ły się szerokim echem w kraju  
i były wskazywane jako przykład 
właściwej postawy władz admi-
nistracyjnych i społeczeństwa, 
zgodnie przeciwstawiających się 
napadającemu ojczyznę nieprzy-
jacielowi. 

Z początkiem sierpnia Lu-
belszczyzna stała się w czę-
ści bezpośrednim terenem zma-
gań wojennych. Wojewoda Lu-
belski i Wojewódzki Komitet 
Obrony Narodowej zadecydo-
wali, że „Województwo lubel-
skie na wypadek bezpośrednie-
go niebezpieczeństwa ewaku-
owane nie będzie. Każdy miesz-
kaniec chwyci w rękę broń: ka-
rabin czy kosę, siekierę czy nóż 
i walczyć pójdzie o tę ziemię,  
o swój próg do ostatniego tchu, 
aż do zwycięstwa. Wieś za wsią, 
osada za osadą, dom za domem 
podporą będą i przytułkiem dla 
naszych wojsk, a dla wdzierają-
cego się wroga śmiercionośnym 
gniazdem i twierdzą, którą moż-
na zniszczyć i zdobyć jedynie 
po trupach wszystkich obroń-
ców”. 

S zczyt niebezpieczeń-
stwa dla samego Lubli-
na przypadł na okres od 

10 do 23 sierpnia. W tym cza-
sie wszyscy mężczyźni zdolni 
do noszenia broni zostali powo-
łani do Pogotowia Wojennego. 
Gdy zagrożenie minęło PW zo-
stało zorganizowane w Ochot-
niczy Pułk Lubelski i wysłane 
na front.

Po odparciu zagrożenia ze 
wschodu, struktury administra-
cji publicznej przestawiały się 
na tory pokojowe, a wojewoda 
lubelski przystąpił do dalszego 
budowania administracji woje-
wódzkiej. Struktura urzędu wo-
jewody lubelskiego odwoływa-
ła się do tzw. organizacji sztyw-
nej, polegającej na ścisłym okre-
śleniu ustroju i organizacji we-
wnętrznej urzędów wojewódz-
kich przepisami prawa wydawa-
nymi przez władze zwierzchnie. 

G dy weszło w życie roz-
porządzenie wykonaw-
cze z 11 lutego 1924 r. 

w przedmiocie organizacji władz 
administracyjnych II instancji, 
w ustroju i organizacji urzędów 
wojewódzkich zaczęła obowią-
zywać tzw. organizacja elastycz-
na – władze zwierzchnie tylko ra-
mowo określały strukturę organi-
zacyjną urzędów wojewódzkich, 
oddając tę sprawę w gestię woje-
wództw. Wojewodowie mieli od-
tąd znaczącą swobodę w ostatecz-
nym zorganizowaniu podległych 
im urzędów. Zasada „elastycznej 
organizacji” w administracji wo-
jewódzkiej utrzymała się do koń-
ca istnienia II Rzeczypospolitej.

Wojewoda Stanisław Moska-
lewski kierował siły i środki na te 
sprawy, które były ważne dla ca-
łego województwa, m.in. odbu-
dowę ze zniszczeń wojennych, 
zwłaszcza gospodarstw wiejskich 
i rolnictwa, które było główną ga-
łęzią wytwórczości na Lubelsz-
czyźnie. Wielką wagę przywiązy-
wał do działań w zakresie pomo-
cy społecznej, gdyż znaczna licz-
ba ludzi jej niezbędnie potrzebo-
wała. Pracował na rzecz pobudza-
nia życia gospodarczego, zwłasz-
cza w małych i średnich miastach, 
gdzie sytuacja gospodarczo-spo-
łeczna była bardzo trudna. Dużo 
uwagi poświęcał działalności sa-
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morządu terytorialnego oraz zwal-
czaniu przestępczości i poprawie 
bezpieczeństwa publicznego. 

W czerwcu 1923 r. powie-
rzono mu ważne zadanie dopro-
wadzenia państwa do równo-
wagi budżetowej, głównie po-
przez reorganizację administra-
cji. S. Moskalewski, na czas peł-
nienia funkcji Nadzwyczajnego 
Komisarza Oszczędnościowego, 
otrzymał urlop bezpłatny z funk-
cji wojewody lubelskiego. Jego 
obowiązki pełnił dotychczaso-
wy wicewojewoda dr Stanisław 
Bryła. Kontynuował on program 
działania swojego zwierzchnika.

W grudniu 1923 r. pre-
m i e r  W ł a d y s ł a w 
Grabski zapropono-

wał Moskalewskiemu w tworzo-
nym rządzie stanowisko ministra 
spraw wewnętrznych. Przeciwko 
tej kandydaturze zaprotestowały 
gwałtownie partie lewicy sejmo-
wej: Polska Partia Socjalistyczna 
i Polskie Stronnictwo Ludowe 
„Wyzwolenie”. Spór o Moska-
lewskiego był długi, ostatecznie 
jednak Grabski ustąpił. 

S. Moskalewski był Komisa-
rzem Oszczędnościowym do 31 
marca 1926 r. Należy podkreślić, 
że w międzyczasie interesował 
się na ile mógł, sprawami wo-
jewództwa lubelskiego, np.  or-
ganizował na rzecz Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego róż-
nego rodzaju pomoc finansową 
i materialną, będąc aktywnym 
działaczem Towarzystwa Uni-
wersytetu Lubelskiego. Intere-
sował się kulturą ludową i zbie-
rał stroje ludowe, których części 
ofiarował później do Muzeum 
Etnograficznego w Lublinie.

12 maja 1926 r. nastąpił za-
mach stanu marszałka Józefa Pił-
sudskiego. W dniach przewrotu 
wojewoda Stanisław Moskalewski 
przebywał w Warszawie. W woje-

wództwie zastępował go wicewo-
jewoda dr Stanisław Bryła. Wo-
jewoda lubelski prawdopodobnie 
był w gronie polityków i działa-
czy obozu rządzącego, biorących 
czynny udział w działaniach prze-
ciwko zamachowcom. Sytuację  
w województwie lubelskim kon-
trolował z oddali. S. Bryła koncen-
trował się na utrzymaniu porząd-
ku i spokoju publicznego, poprzez 
niedopuszczanie do wystąpień  
i rozruchów ulicznych. Po obale-
niu konstytucyjnego rządu Win-
centego Witosa i ustąpieniu pre-
zydenta Stanisława Wojciechow-
skiego, wojewoda lubelski i jego 
zastępca podporządkowali się no-
wym władzom – rządowi Kazi-
mierza Bartla.

Niemal równocześnie z zama-
chem nastąpił atak środowisk pił-
sudczykowskich i socjalistycz-
nych na wojewodę Stanisława 
Moskalewskiego, jako czołowe-
go przedstawiciela przegranego 
obozu władzy. 15 maja 1926 roku 
„Ziemia Lubelska” w artykule 
pod tytułem: „Do dymisji” pisa-
ła: „Dzień wczorajszy przyniósł 
nam ostateczne zwycięstwo. Pa-
dły bramy zaprzaństwa narodo-
wego, rząd korupcji i nieprawo-
ści wójta z Wierzchosławic, ra-
tował się haniebną ucieczką.  
W Belwederze już dzierży wła-
dzę Dyktator Polski Marszałek 
Piłsudski”. 

P isano, że część społeczeń-
stwa co prawda uzna-
ła fakty polityczne, lecz 

pozostała popierała dawny obóz 
rządowy i przy nadarzającej się 
okazji zdradzi marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Konkludowa-
no: „Czas najwyższy z tym skoń-
czyć. Panowanie w Lublinie do-
brego towarzystwa z Ordynacji 
Zamojskiej winno się skończyć. 
Pan Moskalewski i jego zastęp-
ca p. Bryła i wszyscy konszach-

tujący i oddani rządowi p. Witosa 
dygnitarze administracyjni winni 
się znaleźć w najbliższych godzi-
nach poza nawiasem służby pań-
stwowej w Polsce odradzającej 
się pod rządami Wielkiego Wo-
dza Marszałka Piłsudskiego”. 

W ojewoda Stanisław 
W. Moskalewski zo-
stał zdymisjonowa-

ny 3 listopada 1926 r. Po odej-
ściu w „Głosie Lubelskim” opu-
blikował „List otwarty do społe-
czeństwa lubelskiego”, w którym 
pisał: „Po 7-letniej pracy opusz-
czam stanowisko Wojewody Lu-
belskiego. Ustępuję z przekona-
niem, że mając jedynie na celu 
dobro państwa, obowiązki swe 
spełniłem sumiennie. Ze stro-
ny społeczeństwa Wojewódz-
twa Lubelskiego zawsze dozna-
wałem zrozumienia i życzliwe-
go poparcia. Za to wszystko ser-
decznie dziękuję, żegnam ogół 
obywateli, życząc Im wytrwania 
w pracy na pożytek kraju”. Wo-
jewodę prawie przez cały listo-
pad 1926 r. żegnali przedstawi-
ciele poszczególnych grup spo-
łecznych i zawodowych.

Stanis ław Moskalewski 
mieszkał w Lublinie do końca 
1926 r., a następnie przeniósł się 
do Poznania. Pracował tam spo-
łecznie jako prezes poznańskie-
go okręgu PCK oraz prezes po-
znańskiego PTK. W 1930 r. był 
jednym z dyrektorów Między-
narodowej Wystawy Komunika-
cji i Turystyki w Poznaniu. Był 
członkiem Naukowej Organiza-
cji Pomocy przy Uniwersytecie 
Poznańskim, należał do Towa-
rzystwa „Polska Armia Błękitna” 
i Spółdzielni Robotniczo-Bu-
dowlanej „Dom Własny”. Stani-
sław Moskalewski zmarł w Po-
znaniu 6 września 1936 roku.

dr hab. Waldemar Kozyra 
prof. UMCS
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dąb 
i żołędzie

To ludowe przysłowie za-
wsze mi się przypomina pod-
czas jesiennego spaceru po par-
ku lub lesie. Zwykle wtedy też 
wspominam swojego ukocha-
nego dziadka Michała, któ-
ry świętował swoje imieniny 
29 września (tego dnia zwy-
czajowo ruszają zbiory żołędzi  
i trwają do końca października 
albo do czasu, gdy zostaną wy-
zbierane przez ludzi lub zwie-
rzęta). Zbierałam z nim żołę-
dzie i kasztany, by potem ro-
bić z nich ludziki i zwierząt-
ka. Dziadek miał do mnie cier-
pliwość, ostrym narzędziem ro-
bił otworki w kolejnych żołę-

dziach, w które wtykało się za-
pałki lub wykałaczki. Pamię-
tam, że najbardziej lubiłam te 
„w czapeczkach”, bo „łysym” 
trzeba było doklejać nakrycia 
głowy plasteliną.

D ziś już ludzików nie ro-
bię, ale z przyjemnością 
popijam w chłodne je-

sienne wieczory kawę  z żołędzi 
(nie zawiera kofeiny) z cynamo-
nem, kardamonem, goździkami, 
anyżem, pieprzem lub gałką musz-
katołową (można ją zaparzyć mle-
kiem lub podać z miodem). Jest 
to świetny zamiennik tradycyj-
nej kawy zarówno ze względu na 
smak, jak i inne walory zdrowotne.

To wspomnienie z dzieciń-
stwa i smak żołędziówki, a może 
piękno mojej ulubionej pory 
roku sprawiły, że postanowiłam 
poświęcić trochę uwagi żołę-
dziom, a co za tym idzie również 
dębom. Ich długowieczność oraz 
majestatyczny wygląd zachwy-
cały m.in. starożytnych: Greków 
i Rzymian (wiązano je z mitem 
o powstaniu świata, gromowład-
nym Jowiszem/Zeusem – podob-
no to w dęby najczęściej trafia-
ją pioruny), Germanów (zwią-
zany z Thorem), Celtów (z Ta-
ranisem; gałęzie dębu wkładali 
do grobów, wierząc w jego moc 
w zaświatach), Słowian (z Pe-

Gdy na Michała obrodzą żołędzie, 
dużo śniegów w zimie będzie.

fot. pixabay
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runem; wierzono, że szumiące 
dęby przepowiadały przyszłość). 
To pod dębami oddawano cześć 
bogom, modląc się i składając 
ofiary. Z dębowych liści i żołędzi 
przepowiadano plony, urodza-
je i klęski żywiołowe. Masowe 
opadanie wszystkich liści wcze-
sną jesienią zapowiadało rychłą  
i srogą zimą.

Medycyna ludowa od 
wieków stosuje liście 
dębu, żołędzie i korę, 

którą pozyskuje się z młodych 
pni i gałęzi, a następnie suszy 
w temperaturze ok. 40°C. Z tak 
spreparowanej kory robi się ma-
ceraty, wyciągi, odwary, napa-
ry oraz dodaje się ją do różnych 
produktów leczniczych. Przygo-
towuje się z niej kąpiele, płukan-
ki, nasiadówki i irygacje. 

Wyciągi z kory dębu zawierają 
dużo garbników o działaniu ścią-
gającym, tworzą one z białkami 
trwałe połączenia, dlatego sku-
tecznie przeciwdziałają biegun-
kom, zapobiegają odwodnieniu  
i ubytkowi soli mineralnych. Do-
skonale się sprawdzają w lecze-
niu chorób skóry (zapalenie skó-
ry, infekcje bakteryjne, grzybicze, 
drożdżyca, trądzik, wysypki, nad-
mierna potliwość), przy nieży-
tach żołądka i jelit, krwawieniach 
wewnętrznych, stanach zapal-
nych przewodu trawiennego, bie-
gunkach, czerwonce, zatruciach  
z biegunką, chorobach z nadmier-
ną ilością śluzu w jelitach, któ-
ry pogarsza przyswajanie pokar-
mów, leczeniu stanów zapalnych 
śluzówek jamy ustnej i gardła, 
dolegliwościach kobiecych (upła-
wy, zbyt obfite miesiączki) i he-
moroidach, odtruwaniu i oczysz-
czaniu organizmu, zatruciach al-
koholem i metalami ciężkimi, pa-
radontozie i chwiejących zębach 
(z korzeniem pięciornika).

Korę wykorzystuje się tak-
że jako dodatek do farb (wpływa 

na ich trwałość oraz przyciemnia 
kolor włosów) i szamponów do 
włosów (słabych, przetłuszcza-
jących, wypadających), w środ-
kach do higieny intymnej oraz 
do moczenia stóp.

Dębowe listki idealnie na-
dają się do kiszonych ogórków, 
by były one odpowiednio twar-
de i chrupiące. Ponadto ich za-
pach ma wpływ na regulowanie 
ciśnienia. Małą poduszeczkę wy-
pełnia się młodymi listkami dębu 
tak, by były blisko nosa podczas 
snu lub odpoczynku.

Nawet galasy dębowe („ja-
błuszka dębowe”; różnokształtne 
i różnobarwne narośla na liściach 
i łodygach dębu) wykorzystywa-
ne są w przemyśle do pozyski-
wania garbników, taniny i atra-
mentu. Ekstrakt z galasów dębo-
wych ma działanie przeciwbie-
gunkowe. Stosowany zewnętrz-
nie, bezpośrednio na rany, dzia-
ła odkażająco, przeciwbólowo  
i przeciwzapalnie (np. do płuka-
nia jamy ustnej czy gardła) oraz 
hamuje krwawienie.

Pewnie wiele osób zasko-
czy fakt, że żołędzie są jadalne, 
a nawet bardzo smaczne (nie tyl-
ko dla wiewiórek, sójek czy dzi-
ków). Zawierają jednak tani-
ny, czyli gorzkie związki, które  
w dużych ilościach mogą być 
szkodliwe. Istnieje kilka metod 
usuwania goryczy i taniny z żo-
łędzi (np. ługowanie, płukanie 
lub moczenie).

S mak żołędzi jest na tyle 
uniwersalny, że mogą 
one być świetnym do-

datkiem do dań mięsnych i wy-
trawnych, orzechowych przeką-
sek albo stosowane jako posyp-
ka do wypieków, a nawet wy-
korzystywane jako mąka m.in. 
do pieczenia chleba, ciastek czy 
naleśników (należy je wysuszyć  
w temperaturze ok. 200°C). Żo-
łędzie są bogatym źródłem skro-

bi (aż 35-37%), witamin A i E, 
witamin z grupy B (szczególnie 
B6 oraz B9), a także takich mine-
rałów jak potas, żelazo, magnez, 
fosfor oraz miedź. 

Zawierają flawonoidy, np. ka-
techiny (mają działanie antyza-
palne, usuwają z organizmu meta-
le ciężkie, hamują procesy starze-
nia się, działają przeciwzakrze-
powo i obniżają poziom glukozy 
we krwi) oraz kwercetynę (działa 
wspierająco zwłaszcza w stanach 
alergicznych), które mogą prowa-
dzić do procesu apoptozy (natu-
ralna śmierć komórek rakowych) 
oraz wykazują działanie antyno-
wotworowe. Częste spożywanie 
produktów bogatych we flawo-
noidy wpływa na zmniejszenie 
ryzyka chorób układu krążenia  
i wspieranie gospodarki choleste-
rolowej w organizmie.

W otoczeniu dębów na-
tychmiast umysł się 
wycisza, ustaje na-

tłok myśli. Objęcie pnia dębu  
i przytulenie się do niego napeł-
nia energią, pozytywnie wpływa 
na pamięć i koncentrację. Dęby 
i obcowanie z nimi podczas spa-
cerów po lesie doskonale nada-
ją się do „kąpieli leśnych” (z ja-
pońskiego Shinrin-yoku), które 
m.in. obniżają ciśnienie i poziom 
cukru we krwi, pobudzają układ 
odpornościowy, rozwiązują pro-
blemy z bezsennością, pomaga-
ją chorym na depresję, redukują 
stres, dodają energii i podnoszą 
próg bólu.

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

Szeptunka
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Futbolowy pasjonat, dzien-
nikarz, autor monografii piłkar-
skich ze Świdnika, prezes stowa-
rzyszenia Manufaktura Futbolu, 
organizator wielu imprez spor-
towo-rekreacyjnych dla piłkarzy 
amatorów. 

Ansan Hallelujah Football Club Seul (Korea Południowa)

futbolowe 
„białe kruki” - 8

Hapoel Katamon Jerusalem 
FC to izraelski klub piłkarski 
należący do kibiców w Jerozo-
limie. Został wymyślony i za-
łożony w 2007 roku przez fa-
nów Hapoel Jerusalem nieza-
dowolonych z zarządzania ze-
społem. W momencie powsta-
nia Hapoel Katamon Jerusalem 
stał się pierwszym klubem pił-
karskim należącym do kibiców 
w Izraelu. 

Klub piłkarski Hapoel Je-
rusalem powstał w 1926 roku. 
Drużyna należała do izrael-
skiej organizacji związków ro-
botniczych „Histadrut” i re-

prezentowała wartości socja-
listyczne. W 1957 roku druży-
na po raz pierwszy awansowała 
do najwyższej ligi izraelskiej.  
W latach 60-tych i 70-tych 
ubiegłego stulecia, zwanych 
„złotą erą” zespołu, Hapoel 
osiągał lepsze wyniki i przewa-
gę liczebną wśród widzów nad 
rywalami z Beitaru Jeruzalem – 
drużyny związanej z prawico-
wym ruchem „rewizjonistycz-
nym”. 

Najważniejszym osiągnię-
ciem w historii klubu było zdo-
bycie Pucharu Izraela w 1973 
roku. Od początku lat 80-tych 
Hapoel tracił przewagę nad Be-
itarem. Zespół wahał się mię-
dzy 1 a 2 ligą. Ostatecznie został 

Hapoel Katamon Jerusalem 
FC (Izrael)
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kupiony przez biznesmena Yosi 
Sassi w 1993 roku. Ten miano-
wał prezesem swojego przyja-
ciela Victora Yona. Od późnych 
lat 90-tych obaj wdawali się  
w różne spory i postępowa-
nia sądowe, a zespół raz po 
raz był w rękach jednego, albo 
drugiego z nich. Po sezonie 
2006/2007, w którym drużyna 
spadła po raz drugi do 3 ligi, po 
latach poszukiwań kogoś, kto 
kupiłby Hapoel Jerusalem, roz-
czarowani kibice, skrajnie nie-
zadowoleni z kierownictwa, 
postanowili stworzyć firmę  
w celu zakupu klubu. Kiedy 
okazało się, że osiągnięcie ta-
kiego porozumienia jest nie-
możliwe, postanowili założyć 
alternatywny zespół. 

Grupa, kierowana przez 
dziennikarza Uri She-
radskiego i wspiera-

na przez ówczesnego burmistrza 
Nira Barkata, kupiła Hapoel Me-
vasseret Zion/Abu Ghosh. Klub 
powstał w 2004 roku przez po-
łączenie dwóch klubów z Abu 
Ghosh i Mevasseret Zion i przy-
jął nazwę Hapoel Katamon/Me-
vasseret Zion. Nowa nazwa po-

chodziła od Katamon, dzielnicy 
Jerozolimy, w której Hapoel Je-
rusalem grał od 1954 roku. 

Pierwszy mecz został ro-
zegrany 19 października 2007 
roku. Na trybunach zasiadło 
3000 widzów, a Hapoel Kata-
mon wygrał z Hapoel Nahalat 
Yehuda 2:1. Jednak nie wszy-
scy fani Hapoel Jerusalem po-
parli ten ruch. Niektórzy uwa-
żali, że stworzenie Katamo-
na „zdradza” ich drużynę. Po-
pularnym sloganem krytyków 
było „miłości nie można kupić 
za 1000 szekli”, co było odnie-
sieniem do ceny członkostwa. 
Jednak liczba widzów na me-
czach Katamon stale przewyż-
sza liczbę widzów na spotka-
niach drużyny Hapoelu Jerusa-
lem. W tej formie klub przetrwał 
2 lata. Pierwszy rok, czyli sezon 
2007/2008, był względnym suk-
cesem zawodowym, gdyż ze-
spół dotarł do siódmej rundy Pu-
charu Izraela i zajął drugie miej-
sce w lidze, tracąc zaledwie je-
den punkt do miejsca dającego 
awans do Ligi Artzit. 

W sezonie 2008/2009 ze-
spół zajął dopiero siódme miej-

sce. Wznowiono wtedy próby 
połączenia Hapoel Katamon  
i Hapoel Jerusalem, ale bez 
powodzenia.  Ostatecznie  
w głosowaniu fanów-człon-
ków, zdecydowano o zakoń-
czeniu współpracy z Hapo-
el Mevasseret, a zamiast tego 
powołano nowy klub. Korzy-
ści z tego posunięcia polega-
ły na tym, że nowy klub był 
niezwiązany z kierownictwem 
Hapoel Mevasseret, był wła-
snością i był zarządzany wy-
łącznie przez fanów Hapo-
el Katamon, a ponieważ miał 
siedzibę w Jerozolimie, mógł 
być wspierany przez gmi-
nę. Główną wadą było to, że 

nowo utworzona drużyna mu-
siała wystartować w Lidze Gi-
mel (5 liga). 

K lub Hapoel Katamon 
Jerusalem zaczął grać 
pod koniec września 

2009 roku na stadionie Uni-
wersytetu Hebrajskiego w Gi-
vat Ram w Jerozolimie. Klu-
bem zarządzało trzech przed-
stawicieli wybranych przez ki-
biców. Amir Gola, „ikona” dru-
żyny, wrócił z piłkarskiej „eme-
rytury” jako były kapitan Hapo-
el Jerusalem, aby zostać kapita-
nem nowej drużyny. 

Przez cały sezon 2008/2009 
Hapoel Katamon miał sta-
łą przewagę w ligowej tabe-
li i zajął pierwsze miejsce  
w lidze, awansując na wyższy 
poziom, do Ligi Bet. Ostatni 
mecz u siebie rozegrał w obec-
ności 4000 widzów. W sezo-
nie 2009/2010 zespół wzmoc-
nił się licznymi nowymi gra-
czami. Przede wszystkim Shai 
Aharonem, który był przez kil-
ka lat kapitanem Hapoel Jeru-
salem. Po roku gry zespół za-
jął pierwsze miejsce w lidze 
i pewnie awansował do Ligi 
Alef. W tym sezonie klub za-

Hapoel Katamon Jerusalem FC (Izrael)
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łożył również drużynę mło-
dzieżową. 

Pod koniec sezonu 
2012/2013 Hapoel Kata-
mon zakwalifikował się do 
Ligi Leumit, gdzie miał oka-
zję zmierzyć się już z Hapo-
elem Jerusalem. W sezonie 
2015/2016 klub osiągnął swój 
największy jak do tej pory suk-
ces, zajmując czwarte miej-
sce w Liga Leumit. Natomiast 
w sezonie 2018/2019 wygrał 
„Toto Cup Leumit”, stając się 
pierwszym klubem należącym 
do kibiców, który zdobył tro-
feum w izraelskiej piłce noż-
nej. Później klub wygrał jesz-
cze „Girls State Cup”. 

Oprócz sukcesów zawo-
dowych na boisku wielu kibi-
ców drużyny ceni sobie rów-
nież, że klub piłkarski repre-
zentuje swoją lokalną społecz-
ność i jest własnością kibiców, 
a nie biznesmenów. Podkreśla 
się także społeczne i ideolo-
giczne przyczyny oraz warto-
ści, takie jak równość i współ-
istnienie, fair play i potępianie 
przemocy. 

Fani zespołu brali udział  
w różnych działaniach spo-
łecznych, w ramach tzw. „Ini-
cjatywy Społecznej”. Obejmo-
wały one nauczanie uczniów 
różnych szkół w Jerozolimie,  
a także nauczanie hebrajskiego 
nowych imigrantów. Obecnie 
najbardziej udanym z tych pro-
gramów jest tak zwana „liga 
sąsiedzka”, w której uczniowie 
szkół podstawowych reprezen-
tują swoje szkoły w drużynach 
piłkarskich i otrzymują pomoc 
w odrabianiu lekcji.

Klub został założony  
w 1980 roku w Seulu przez gru-
pę chrześcijańskich misjona-
rzy. Jest członkiem-założycie-
lem Koreańskiej Superligi, któ-
rej był mistrzem w jej pierwszej 
edycji w 1983 roku. W końco-
wej klasyfikacji o jeden punkt 
wyprzedził drużynę Daewoo. 
W drugiej edycji do rozgrywek 
dołączyły kolejne drużyny. 

Rok 1985 zakończył się 
zajęciem ostatniego miejsca 
przez Ansan Hallelujah FC co 

Ansan Hallelujah Football 
Club Seul 

(Korea Południowa)

sprawiło, że klub opuścił ligę 
zawodową. W kolejnych la-
tach brał udział w ligach ama-
torskich, takich jak Mistrzo-
stwa Korei w piłce nożnej, pię-
ciokrotnie zajmując tam dru-
gie miejsce (1991, 1994, 1996, 
1997 i 1998 rok). Brał także 
udział w Pucharze Prezyden-
ta, pucharze klubów amator-
skich w Korei Południowej, 
gdzie w 1988 roku został mi-
strzem, pokonując w finale sil-
ny Kookmin Bank. Natomiast 
w latach 1994 i 2002 zajmo-
wał drugie miejsca, przegry-
wając w finałach odpowiednio  
z ekipami E-Land i Hongik 
University. 

19 marca 1995 roku na sta-
dionie gminnym w Bełżcu,  
w ćwierćfinale rozgrywek Pu-
charu Polski na szczeblu okrę-
gu zamojskiego, spotkały się 
drużyny Prywatnego Klubu 
Kowalskiego Prywaciarz To-
maszów Lubelski i Łady Bił-
goraj. Bramki w czasie 90 mi-

nut gry nie padły. Po dogrywce 
także był bezbramkowy remis. 
O awansie do półfinału zade-
cydowały rzuty karne. Zwy-
ciężyła Łada 4:1. W Prywacia-
rzu jedyne celne trafienie zali-
czył Konrad Krawczyk. Piłka-
rze Łady jedenastki wykony-
wali bezbłędnie i mieli jeszcze 
dodatkową satysfakcję, gdyż  
„z wapna” pokonali nie byle 
kogo, tylko medalistę pił-
karskich Mistrzostw Świata  
z 1974 roku – Zygmunta Kali-
nowskiego (na zdjęciu pierw-
szy od lewej w górnym rzę-
dzie).

Jacek Kosierb

PKK Prywaciarz 
Tomaszów Lubelski 

(Polska)

PKK Prywaciarz Tomaszów Lubelski
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Co jest najważniejsze w le-
sie? – Papier toaletowy, zwłasz-
cza w iglastym...

*
Jasio mówi do mamy:
– Mamo idę do sklepu po ze-

szyt.
– Absolutnie, leje taki deszcz, 

że żal wypuścić psa z domu. Tato 
pójdzie.

*
Mężczyzna wsiada do windy, 

w której jedzie blondynka i pyta:
– Na drugie?
– Beata.
*
Mama patrzy przez okno i wi-

dzi, jak Jasio pije wodę z kałuży.
– Nie pij tej wody, przecież 

tam żyje mnóstwo bakterii!
– Już nie! Przejechałem je kil-

ka razy rowerem!
*
Rozmawiają dwie koleżanki:
– Szef mi powiedział, że po-

winnam iść do domu, bo źle wy-
glądam. Teraz nie wiem czy się 
obrazić, czy cieszyć z wolnego 
dnia.

*
– Kochanie, spójrz, to spada-

jąca gwiazda! Pomyśl życzenie!
– Życzę sobie, abyś przestał 

chlać!
– A nie, to samolot…
*
Małgosia była grzeczna, dla-

tego dostała od mamy dwa zło-
te. Zapomniała jednak podzięko-
wać.

– Nie masz mi nic do powie-
dzenia? – podpuszcza ją mama. 

Dziewczyna milczy.
– A co ja zawsze mówię tacie, 

kiedy daje mi pieniądze?
– „Tylko tyle”?
*
Pewna kobieta kupiła sobie 

psa i nazwała go „Łajdak”. Kie-
dy wychodziła z nim na spacer 
do parku i go wołała, to zawsze 
kilku facetów się obejrzało...

*
– Halo, dzień dobry, pań-

ska żona przyjechała do naszego 
warsztatu...

– Dobrze, zapłacę za napra-
wę auta.

– A kto zapłaci za naprawę 
warsztatu?!

*
Rozmawia dwóch kolegów:
– Co Ci się stało w twarz? Je-

steś cały spuchnięty!
– Frytki zjadłem.
– Jesteś uczulony?
– To były frytki mojej żony.
*
Pielęgniarka pyta pacjenta.
– Miewa pan czasem jakieś 

nudności ?
– Nie, mam tu takie małe ra-

dyjko.
*
Spotyka blondyn blondynkę.
– Ale pani dziś czarownicują-

co wygląda! – wita ją.
– Czyżby to był kompleks? – 

płoni się ona.
– Ależ nie – wyjaśnia on – 

Chciałem pani zaimpregnować!
*
Ogłoszenia parafialne:
1. Cała wspólnota dziękuje 

chórowi młodzieżowemu, który 
na okres wakacji zaprzestał swo-
jej działalności.

2. Dzisiejszy temat: „Czy 
wiesz jak jest w piekle? Przyjdź  
i posłuchaj naszego organisty”.

*
Policjant zatrzymał samo-

chód do kontroli. Kierowca zdzi-
wiony pyta:

– Dlaczego zostałem zatrzy-
many skoro jechałem z właściwą 
prędkością, a pasy bezpieczeń-
stwa zapięte?

– Przewożąc z tyłu psa powi-
nien pan mieć specjalną siatkę!

– Panie władzo, przecież to 
pluszak!

– Ja tam wszystkich ras nie 
znam... płaci pan tysiąc złotych 
albo sprawę kierujemy do sądu.

*
Kasa biletowa w kinie. Pani 

sprzedaje bilety na kryminał  
i przy okazji proponuje różnego 
rodzaju dodatki. Jakiś pan kupił 
bilet, a bileterka do niego: 

– A może wodę jeszcze pan 
kupi?

– Nie, dziękuję.
– To może orzeszki?
– Też nie, dziękuję.
– To chociaż lody niech pan 

weźmie.
– Nie, niczego nie chcę, dzię-

kuję!
Pan odchodzi od kasy, a bi-

leterka wystawia głowę przez 
okienko i mówi:

– A mordercą jest szofer!
*
Jan mówi do Heleny:
– Kochanie, wyglądasz tak, 

że najchętniej bym Cię zjadł.
– To co cię powstrzymuje??
– Cholesterol...
*
Mąż przerywa czytanie gaze-

ty i mówi:
– Kochanie, posłuchaj tego: 

„Według ostatnich badań kobie-
ta w ciągu dnia używa trzydzieści 
tysięcy słów, podczas gdy męż-
czyzna tylko piętnaście tysięcy”.

Zapadła chwila ciszy. On 
wrócił do lektury, a żona mówi:

– Ale to wszystko przez was, 
bo musimy wam wszystko dwa 
razy powtarzać!

Mąż odrywa wzrok od gaze-
ty i pyta:

– Co?...
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*
Kolega pyta Mariana:
– Byłeś wczoraj na brydżu?
– Nie! Helena zdecydowała, 

że nie mam chęci tam iść.
*
– Ten lekarz jest niesamo-

wity! W kilka sekund wyleczył 
moją żonę z wszystkich dolegli-
wości!

– Jak to zrobił?
– Powiedział, że to objawy 

nadchodzącej starości...
*
Pod knajpę podjeżdża zamó-

wiona taksówka. Kelner paku-
je na tylne siedzenie trzech pija-
nych klientów i instruuje taksów-
karza:

– Tego z lewej na Koperni-
ka, tego w środku na Kościuszki,  
a tego z prawej na Spokojną.

– Dobra, wszystko jasne.
Po pięciu minutach taksówka 

ponownie podjeżdża pod knajpę, 
taksiarz woła kelnera:

– Powiedz pan to jeszcze raz, 
bo na zakręcie mi się przemieszali.

*
Sąsiad z dołu postanowił za-

cząć wszystko od zera. Tę trud-
ną decyzję pomógł mu podjąć 
Urząd Skarbowy.

*
– Marian, dokąd tak pędzisz ?
– Do domu, muszę ugotować 

obiad.
– A co, Helena chora?
– Nie, głodna!

*
Parka narzeczonych dysku-

tuje podczas projekcji filmu. Ja-
kiś podenerwowany widz z tyłu 
mówi...

– Hej wy tam... przecież nic 
nie słychać!

– A co byś chciał słyszeć? To 
są nasze sprawy!

*
– Ból w pana lewym kolanie 

to kwestia wieku – wyjaśnia pa-
cjentowi lekarz.

– Ciekawe – denerwuje się 
pacjent – drugie kolano tak samo 
stare, a jednak nie boli...

*
Do sklepu zoologicznego 

wchodzi Marian:
– Dzień dobry – poproszę  

z pięć myszy, dwadzieścia kara-
luchów, garść moli i ze czterdzie-
ści pluskiew.

– To na jakieś doświadcze-
nia?

– Nie, wyprowadzam się  
z wynajmowanego pokoju,  
a właścicielka chce, bym zosta-
wił wszystko w takim stanie,  
w jakim zastałem.

*
– Co porabiasz zawodowo?
– Jestem architektem krajo-

brazu.
– O, a na czym to polega?
– Pracuję na spychaczu.
*
Przychodzi na lekcje spóźnio-

ny Jaś, a pani się pyta:

– Jasiu dlaczego się spóźniłeś?
– Bandyci mnie napadli!
– O Boże! Nic Ci się nie sta-

ło?
– Owszem. Zabrali mi zeszyt 

z wypracowaniem...
*
W pewnej restauracji widnia-

ło takie ogłoszenie: „Jeśli prze-
grałeś dużo pieniędzy na wyści-
gach, to masz okazję się zemścić. 
Przyjdź do nas na befsztyk z ko-
niny!”

*
Rozmawiają koledzy w pra-

cy:
– Słyszałem, że w tym roku 

jednak nie lecisz na Hawaje.
– To nieprawda. Na Hawa-

je nie leciałem w zeszłym roku,  
w tym roku nie polecę na Kubę.

*
Dzwoni zięć do teściowej:
– Mamo, dostałem pracę!
– Gratuluję! Jaką?
– Zostałem komornikiem.
– Co?!
– Mama już wie dlaczego 

dzwonię?
*
Mąż długo nie wraca do 

domu. Żona się bardzo niepokoi:
– Gdzież on może być? Może 

sobie jakąś babę znalazł? – mówi 
do sąsiadki.

– Ty zaraz myślisz o najgor-
szym – uspokaja ją sąsiadka. – 
Może po prostu wpadł pod sa-
mochód.
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