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Od redakcji 
 

 

 

 

 

           Pracownikowi Uniwersytetu nie bardzo wypada 

wierzyć w Świętego Mikołaja, który z workiem na 

plecach wspina się na dach, by przez komin dostać się 

niepostrzeżenie do domu i wsunąć prezenty pod 

choinkę.  

           Ale w niczym powadze Uczelni nie uchybi ten, 

kto choinkę i opłatek postrzega jako symbol rodzinnego 

ciepła; spokoju i bezpieczeństwa; życzliwego stosunku 

człowieka do człowieka. 

           Takich właśnie świąt: ciepłych nawet  

w trzaskający mróz, pogodnych nawet przy śnieżnej 

zamieci, spokojnych nawet przy sztormie na scenie 

politycznej, życzymy wszystkim Koleżankom  

i Kolegom. 
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Z historii ruchu związkowego.  Cz. 1. 

Związki zawodowe w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i USA 

 

   W pierwszej części niniejszego szkicu została przedstawiona historia ruchu związkowego w państwach, które 

najwcześniej weszły na drogę kapitalistycznego rozwoju i w których pojawiła się liczna i silna klasa robotnicza. 

Warto zwrócić uwagę, iż organizacyjne rozwiązania wypracowane w tych krajach mogą być traktowane jako 

modelowe. W drugiej części nakreślone zostaną początki i rozwój polskiego ruchu zawodowego w zaborze 

rosyjskim, austriackim i pruskim  (1869 - 1918), a w trzeciej dzieje związków zawodowych w Polsce niepodległej 

(1918 - 1939). 

 

   Początki związków zawodowych (trades union) w Wielkiej Brytanii sięgają XVIII wieku. Te 

organizacje zawodowe nazywane były klubami zawodowymi (trade clubs), ale pojawiały się już 

organizacje zakładane w fabrykach. Do klubów należeli wykwalifikowani rzemieślnicy i były to 

stowarzyszenia o niewielkiej liczbie członków i o wyraźnie cechowym charakterze ograniczonym tylko 

do jednego lokalnego ośrodka przemysłowego lub tylko do jednego miasta. Związki fabryczne natomiast 

tworzyli robotnicy przemysłowi i w porównaniu z klubami zawodowymi były to organizacje dość liczne  

i aktywne. Ich radykalizm wynikał z bardzo trudnych warunków życia i pracy. Działalność związkowa 

została zalegalizowana w roku 1786, a więc wówczas, gdy w wielu gałęziach produkcji dokonały się 

przemiany kapitalistyczne. Już wtedy podejmowane były akcje robotników (strajki, pikiety, 

demontowanie maszyn, a nawet fabryk) z myślą o wywarciu nacisku na pracodawców, ale działania te 

były zwalczane przez państwo najpierw przy stosowaniu przepisów o przeciwdziałaniu spiskom, a od 

roku 1799 za pomocą uchwalonych przez parlament szeregu ustaw tzw. antykoalicyjnych. Ustawy te 

zabraniały, pod rygorem surowych sankcji, zrzeszania się, a nawet odbywania zebrań. Sytuacja taka 

trwała do roku 1825, ale nie oznaczało to, że angielski ruch związkowy przestał istnieć. Przeciwnie: po 

uchyleniu ustaw antykoalicyjnych w roku 1825 związki zawodowe były silniejsze aniżeli w roku 1800  

o czym świadczy fakt, iż w roku 1833 utworzono Krajowy Związek Związków Zawodowych (National 

Trades Union) posiadający dość luźną strukturę organizacyjną albowiem statut NTU orzekał, iż każdy  

z istniejących związków zawodowych jest filią (oddziałem) ogólnokrajowego związku i zachowuje 

własne formy organizacyjne i własne regulaminy. Wspólnymi organami dla poszczególnych organizacji 

związkowych były rady okręgowe oraz Wielka Rada na szczeblu krajowym. Do najważniejszych 

postulatów NTU należały żądania ośmiogodzinnego dnia pracy, a sferze politycznej domagano się 

powszechnego, demokratycznego prawa wyborczego i corocznych wyborów do parlamentu.  

   Polityczne postulaty łączyły w XIX wieku postępową burżuazję i robotników, ale żądania powszechnej 

demokratyzacji ustroju pozostawały nie zrealizowane i mimo przeprowadzonej reformy wyborczej  

w roku 1832 warunki płacy i pracy robotników nadal były niezwykle uciążliwe. Na takim podłożu 

politycznym i socjalnym pojawił się w roku 1837 tzw. ruch czartystów od nazwy petycji People’s Charter 

(Karta Ludu). Autorem tego dokumentu był W. Lovett, a jego program zawierał się w 6-ciu punktach:  

1) utworzenie równych okręgów wyborczych, 2) ustanowienie powszechnego prawa wyborczego dla 

wszystkich dorosłych mężczyzn, 3) coroczne wybory do parlamentu, 4) zniesienie cenzusu majątkowego 

kandydatów na posłów, 5) wprowadzenie tajnego głosowania, 6) przyznania posłom diet z tytułu 

pełnienia poselskich obowiązków.  

   Ruch czartystowski mimo, że stał się ruchem masowym, nie uzyskał jednak poparcia innych związków 

zawodowych albowiem wychodząc z założenia, iż walka polityczna nie jest celem ruchu zawodowego 

przywódcy National Trades Union trzymali się z daleka od robotników niewykwalifikowanych, a ci byli 

główną siłą czartyzmu. Ruch ten został w końcu stłumiony represjami policyjnymi i ustawodawstwem 

wyjątkowym i załamał się po roku 1848. Robotnicy zniechęceni klęskami walki politycznej 

skoncentrowali się na walce o doraźne interesy bytowe i wysuwali jedynie żądania ekonomiczne.  

   Upadek czartyzmu spowodował, iż w angielskim ruchu robotniczym pojawił się nowy model związków 

zawodowych. Ten typ organizacji związkowych różnił się zarówno od istniejących nadal niewielkich 

klubów zawodowych, jak i od dużych, ale często nietrwałych związków w przemyśle. Związki zawodowe 

nazywane new model były organizacjami o zasięgu ogólnokrajowym, zawodowo ekskluzywnymi, silnymi 

finansowo, skrajnie scentralizowanymi, posiadającymi stałą kadrę działaczy i nakreślającymi zupełnie 

nowe perspektywy polityczne i socjalne. Organizacje te wyrażały interesy i sankcjonowały szczególną 

pozycję jaką zajmowali przedstawiciele nowej warstwy społecznej - wysokokwalifikowani robotnicy. 
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Warstwa ta w łonie angielskiej klasy robotniczej ukształtowała się w rezultacie przeobrażeń (nowe 

techniki produkcji i nowa organizacja pracy) jakie miały miejsce w strukturze brytyjskiego przemysłu  

w XIX wieku. Wysoko wykwalifikowani robotnicy stali się główną siłą brytyjskiego ruchu związkowego, 

a czynnikami integrującymi członków tych nowych związków były kwalifikacje zawodowe, 

selektywność w rekrutacji do nich, wysokie opłaty (składki) członkowskie, a w efekcie wysoki poziom 

funduszy organizacyjnych. Związki new model  wyrażały interesy zawodowe, a nie klasowo - polityczne 

tej grupy pracowników przemysłowych. W warstwie programowej został przyjęty pogląd o regulowaniu 

rynku pracy oparty w istocie na koncepcji ograniczania tego rynku. Związki zawodowe typu new model 

utrzymywały zatem, że poprawa stawek płac może być osiągnięta tylko w wyniku konkurencji w łonie 

klasy robotniczej. Dążono w ten sposób do ograniczenia dopływu robotników do poszczególnych 

zawodów, a nie do zmiany porządku społecznego. Jedynym ich celem była obrona interesów własnych 

szeregów członkowskich, lepiej zorganizowanych i lepiej niż inni wynagradzanych pracowników  

o wysokich kwalifikacjach. W konsekwencji taki program przesądzał o negatywnym stosunku do 

strajków albowiem strajk jako metoda walki powodował naruszenie funduszy związku i uderzał  

w materialne zabezpieczenia zawodu. Przede wszystkim jednak strajk naruszał mocno akcentowaną 

koncepcję „wspólnoty interesów” robotnika i przedsiębiorcy odsuwając perspektywę poprawy zarobków. 

Program new model głosił zatem klasowy solidaryzm, który polegał na uzależnieniu finansowych 

interesów robotników czyli poziomu ich dochodów od strategii przedsiębiorcy walczącego  

z konkurentami na rynku. Tak więc w brytyjskim ruchu związkowym ukształtował się podział na związki 

„nowego modelu” oraz na związki nazywane „ogólnymi”, albo „generalnymi” tworzące się w mniej 

rozwarstwionych zawodowo gałęziach przemysłu i kierujące się w większym zakresie interesami 

klasowymi.  

   Konieczność współpracy oraz skoordynowania działań rozmaitych związków zawodowych pojawiła się 

w związku z batalią o reformę wyborczą w latach 1865 - 1867. Już w roku 1860 utworzono w Londynie 

komisję porozumiewawczą pod nazwą Londyńskiej Rady Zawodowej. Uchwalona pod naciskiem 

związków zawodowych ustawa o reformie wyborczej z roku 1867 rozszerzyła prawo wyborcze na grupę 

lepiej sytuowanych materialnie robotników i jeszcze w tym samym roku związkowcy doprowadzili do 

usunięcia z ustaw postanowień najbardziej godzących w interesy robotnicze. W roku 1868 doszło do 

zwołania w Manchesterze konferencji z udziałem 34 delegatów związków zawodowych. Powołano wtedy 

do życia centralę związkową - Kongres Związków Zawodowych (Trades Union Congress, TUC), który 

istnieje do dnia dzisiejszego. TUC podjął przede wszystkim walkę o umocnienie prawnych podstaw 

istnienia ruchu związkowego w Wielkiej Brytanii i ostatecznie władze państwowe uznały istnienie 

związków zawodowych w roku 1871. Wówczas to Izba Gmin uchwaliła ustawę o związkach 

zawodowych, która przyznała im osobowość prawną uznając je za organizacje dążące do „osiągnięcia 

legalnych celów legalnymi środkami”. Wprowadzono także zasadę urzędowej rejestracji związków na 

prawach spółek akcyjnych i dzięki temu została rozciągnięta ochrona prawna na związkowe fundusze. Na 

mocy tej ustawy związki zawodowe zostały zwolnione od odpowiedzialności materialnej za straty 

powstałe w wskutek strajków. Pojawił się jednak w ustawie zapis mówiący o tym, iż wszelkie 

przygotowania związków do zbiorowych protestów w sprawach warunków pracy i płacy tylko wtedy nie 

podlegają karze, o ile odbywały się w obecności pracodawców. Ograniczało to w znacznym stopniu 

działalność strajkową związków zawodowych. 

   Od chwili powstania Kongresu Związków Zawodowych w 1868 roku w strukturze tej organizacji 

powstał zespół parlamentarny, do którego zadań należało inicjowanie zmian ustawodawczych 

chroniących interesy robotników i dążenie do zapewnienia reprezentacji robotniczej w parlamencie.  

W roku 1889 na dorocznym zjeździe TUC zainicjowano dyskusję   o możliwości wprowadzeniu do Izby 

Gmin parlamentarzystów - robotników. W trakcie debat przeważyła idea bezpośredniej reprezentacji 

robotników i ten cel był zasadniczym motywem powołania do życia Partii Pracy (Labour Party). Partia ta 

pojawiła się na scenie politycznej Wielkiej Brytanii w roku 1900. Było to bardzo ważne wydarzenie  

w życiu brytyjskiego ruchu związkowego. Wybór legalnej, parlamentarnej drogi walki o władzę wpisał tę 

partię w istniejący demokratyczny system polityczny i liberalną doktrynę ekonomiczną. 

   W początkach XX w. w brytyjskim ruchu związkowym zaczęły dominować tendencje 

syndykalistyczne, a więc głoszące program zbudowania społeczeństwa socjalistycznego, w którym 

własność środków produkcji (fabryki), kontrola nad produkcją oraz podział zysków (dóbr) miał przejść  

w ręce związków zawodowych. Nurt syndykalistyczny łączył radykalne kręgi klasy robotniczej, które 

hołdowały orientacji socjalistycznej, ale odrzucały istnienie robotniczej partii politycznej, a za taką 
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uchodziła Partia Pracy. W okresie I wojny światowej (1914 - 1918) działalność związków zawodowych 

została zawieszona na okres wojenny. Zezwolono tylko na wybór „delegatów fabrycznych” (tzw. shop - 

stewardów) jako reprezentantów załogi, którzy pertraktowali z pracodawcą w imieniu pracowników.  

W toku wojny miejsce organizacji związkowych stopniowo zajmował rozwijający się ruch „delegatów 

fabrycznych” i po dzień dzisiejszy shop - stewardzi odgrywają bardzo istotną rolę w brytyjskim ruchu 

związkowym.  

   Wielki, światowy kryzys ekonomiczny z lat 1929 - 1933 zamiast zdynamizować ruch związkowy  

w Wielkiej Brytanii paradoksalnie spowodował osłabienie związkowej działalności, która trwała do 

końca 1945 roku i dopiero po tym okresie wzrosła liczebność związkowych organizacji. Nastąpił proces 

łączenie się małych organizacji w duże i w porównaniu z okresem międzywojennym liczba członków 

związków na początku lat 70 - tych XX wieku wzrosła o 5 mln osób, gdy liczba samych organizacji  

w efekcie łączenia się zmniejszyła się 2,5 - krotnie. Nowy zjawiskiem datującym się od lat 50-tych był 

szybki rozwój związków zawodowych zrzeszających pracowników administracyjno - technicznych co 

wiązało się z rewolucją naukowo- techniczną. Pod względem sytuacji socjalno-bytowej zacierały się 

różnice między pracownikami fizycznymi i umysłowymi a pracownicy administracyjno-techniczni 

zaczęli przejmować od robotników tradycyjne środki walki o swoje prawa ekonomiczne. 

   Obowiązujące obecnie ustawodawstwo brytyjskie definiuje związki zawodowe jako organizacje 

społeczne, które skupiają wszystkich lub większość pracowników określonej branży, a ich głównym 

celem jest regulowanie stosunków między pracownikami a pracodawcami, między pracownikami  

a związkami pracodawców lub między pracodawcami a związkami zawodowymi lub ich federacjami. 

Przeszło połowa ogółu zatrudnionych należy do związków zawodowych, a nadrzędną pozycję zajmuje 

Kongres  Związków Zawodowych (TUC: 6,5 mln członków, 66 organizacji), który jest traktowany przez 

rząd jako główna siła, z którą przede wszystkim należy się konsultować w sprawach dotyczących 

interesów pracowniczych w Wielkiej Brytanii.  

   Od czasu powstania Partii Pracy (Labour Party) w roku 1900 związki zawodowe zrzeszone  

w TUC są integralną częścią tej partii co świadczy o całkowitej zależności ruchu związkowego od 

polityki. Statut partii precyzuje wyraźnie, iż do jej celów należy „współpraca z Radą Generalną Kongresu 

Związków Zawodowych”. Związkowcy zrzeszeni w TUC są podstawową, dominującą grupą członków 

Partii Pracy, a fundusze przekazywane jej przez TUC są finansową podstawą działalności partii. 

Przynależność do partii w imieniu członków indywidualnych zgłaszają poszczególne związki zawodowe 

wchodzące do TUC, a więc każdy członek związku zawodowego należy niejako automatycznie do partii 

o ile nie złożył negatywnego indywidualnego oświadczenia co do swej partyjnej przynależności.  

O wzajemnej ścisłej współpracy świadczy też fakt, iż decydujący głos przypada przedstawicielom 

związków zawodowych na forum dwu naczelnych organów partyjnych: Konferencji Partii Pracy  

i Krajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy. W innych centralnych gremiach kierowniczych Partii 

Pracy przedstawiciele TUC stanowią jednak zdecydowaną mniejszość i polityczna praktyka wielu lat 

dowiodła, że często dochodziło do ignorowania przez kierownicze kręgi partyjne poglądów i żądań 

związków zawodowych. Liczne konflikty między rządami Labour Party a własnym zapleczem 

związkowym przyczyniły się w dużej mierze do porażek Partii Pracy w wyborach parlamentarnych i żeby 

zapobiec takim sytuacjom powołano w roku 1972 Komitet Porozumiewawczy TUC i Labour Party (TUC 

- Labour Party Liaison Committee).  

   Skrajnie odmienne relacje istnieją natomiast między ruchem związkowym a Partią Konserwatywną. 

Mimo utrzymywania roboczych kontaktów między kierowniczymi gremiami tej partii a TUC - 

zdecydowanie antyzwiązkowa polityka rządów konserwatywnych była realizowana zawsze, gdy tylko ta 

partia sprawowała władzę. Tak było w przypadku gabinetu Edwarda Heatha (1970 - 1974), a szczególnie 

wówczas, gdy premierem została Margaret Thatcher ( 1979 - 1990) po upadku laburzystowskiego rządu 

Jima Callaghana.  

   W chwili objęcia teki premiera przez M. Thatcher gospodarka Wielkiej Brytanii znajdowała się  

w bardzo złej kondycji i pozostawała daleko w tyle za większością krajów zachodnioeuropejskich. 

Najważniejszą przeszkodą we wprowadzaniu reform ekonomicznych były związki zawodowe. Wysoka 

inflacja, niska wydajność pracy przy wysokich płacach, niski kurs funta szterlinga, nierentowne, 

przynoszące straty finansowe zakłady pracy oraz wybuchające z lada powodu strajki pogarszały sytuację 

kraju z dnia na dzień. Panowała opinia, iż Wielka Brytania jest „chorym człowiekiem Europy” i że ze 

statusu kraju rozwiniętego spadnie do grupy krajów rozwijających się. Thatcher, nazwana wkrótce 

„Żelazną Damą” zdecydowanie stawiła czoła takiej sytuacji i podjęła walkę z inflacją, drastycznie 
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zredukowała wydatki na cele publiczne, a więc zmniejszyła deficyt budżetowy ograniczając rolę państwa 

w gospodarce, sprzeciwiła się idei „państwa opiekuńczego” redukując wydatki socjalne, sprywatyzowała 

najważniejsze gałęzie przemysłu, które za kolejnych rządów laburzystów zostały znacjonalizowane: 

górnictwo, hutnictwo, energetyka, koleje, przemysł lotniczy, okrętowy i samochodowy. Żeby osiągnąć te 

cele to od pierwszych dni swego urzędowania Thatcher planowała zreformowanie związków 

zawodowych i ograniczenie ich nadmiernego, jej zdaniem, skrajnie negatywnego wpływu na sytuację 

ekonomiczną oraz społeczną kraju. Panowało przekonanie, że bez zgody związków zawodowych nie 

można rządzić i dlatego Thatcher uznała, iż reforma związków powinna odbywać się drobnymi krokami 

po to, żeby: a) zlikwidować ukryte bezrobocie (w wielu branżach zatrudnionych było zbyt wielu 

pracowników), b) ograniczyć lub zlikwidować te przepisy prawa, które zmuszały ludzi do zapisywania 

się do związku zawodowego jeśli chcieli otrzymać lub utrzymać pracę, c) ograniczyć prawo do 

pikietowania tylko podczas sporów z własnym pracodawcą i w swoim zakładzie pracy, c) wprowadzić 

odpowiedzialność cywilnoprawną związku zawodowego za ogłoszenie strajku bez uprzedniego 

głosowania załogi, d) ograniczyć wpływ związków zawodowych w organizowaniu akcji strajkowych,  

e) wprowadzić tajne głosowania w wyborze władz związkowych oraz w podejmowaniu decyzji o strajku, 

f) wprowadzić prawną ochronę osób, które nie chcą strajkować. Kongres Związków Zawodowych (TUC) 

zareagował bardzo ostro na propozycję tych zmian. Twierdzono, że po ich wprowadzeniu pracownicy 

mieliby najbardziej ograniczone prawa związkowe na całym świecie. Nie bacząc jednak na protesty rząd 

Thatcher stopniowo ograniczał rolę i wpływy związków zawodowych nie uginając się przed potężnymi, 

wielomiesięcznymi strajkami jakie miały miejsce w przemyśle stalowym, węglowym (strajk górników 

trwał około roku), stoczniowym, a także trwającym 5 miesięcy strajkiem pracowników administracji 

publicznej. Ostatecznie Thatcher osiągnęła wytyczone cele ekonomiczne i polityczne pozostając jednak 

jedną z najbardziej kontrowersyjnych polityków. Z jednej strony zdobyła sobie uznanie za radykalne 

rozwiązanie kwestii społecznych i politykę socjalną, za doprowadzenie do wysokiej dynamiki rozwoju 

gospodarczego, ale przez przeciwników była oskarżana o prywatyzację lub likwidację wielkich 

przedsiębiorstw (m.in. kopalń), obniżenie rangi związków zawodowych i przyczynienie się w pewnym 

okresie do wysokiego bezrobocia. W rezultacie polityki „Żelaznej Damy” związki zawodowe w Wielkiej 

Brytanii nie odgrywają już tak dominującej roli w życiu politycznym i ekonomicznym kraju jak w latach 

60 - tych i 70 - tych XX wieku. 

   Podobnie jak w Wielkiej Brytanii pierwsze zrzeszenia robotnicze powstały we Francji w końcu XVIII 

wieku. Jednak w roku 1791 uchwalono tzw. prawo Le Chapeliera, które nie tylko uniemożliwiało 

strajkowanie, ale i organizowanie związków zawodowych. Powstawały więc związki nielegalne, albo 

półlegalne w formie kas samopomocowych i stowarzyszeń, których celem było stawianie oporu 

właścicielom fabryk. Masowy rozwój ruchu związkowego miał miejsce dopiero w drugiej połowie XIX 

wieku i wtedy rząd został zmuszony do ustępstw. W roku 1864 zaczęła obowiązywać ustawa likwidująca 

represje za udział w akcjach strajkowych i wkrótce powstały organizacje związkowe zwane izbami 

syndykalistycznymi, a od roku 1869 ważną rolę zaczęła odgrywać Federalna Izba Stowarzyszeń 

Robotniczych Paryża i jej organ prasowy „Robotnik Przyszłości”. Na początku lat 70- tych XIX wieku 

istniało już we Francji 500 związków robotniczych (w samym Paryżu 150) i w roku 1884 uchwalono 

ustawę dopuszczającą swobodę działalności związkowej, ale poza przedsiębiorstwem. Koneksje między 

ruchem związkowym a sferą życia politycznego sięgają początków Francuskiej Partii Robotniczej (1879), 

której przywódcy przyczynili się do utworzenia w roku 1886 Krajowej Federacji Związków 

Zawodowych, ale wkrótce odbył się kongres założycielski Powszechnej Konfederacji Pracy 

(Confédération Generale du Travail, CGT), która powstała z połączenia Krajowej Federacji Związków 

Zawodowych, Federacji Giełd Pracy oraz wielu związków nie zrzeszonych. W swoich dokumentach CGT 

akcentowała konieczność likwidacji ustroju kapitalistycznego na drodze walki ekonomicznej, ale nie 

oznaczało to rezygnacji z wysuwania postulatów politycznych. Relacje między polityczną a czysto 

ekonomiczną sferą aktywności determinują działalność francuskich związków zawodowych po dzień 

dzisiejszy. W dziejach ruchu związkowego we Francji mamy do czynienia z rozmaitymi ideologiami, 

które w poszczególnych okresach historycznych dominowały: komunizm, anarchizm, 

anarchosyndykalizm, reformizm, chadecja. W chwili powstania CGT liczyła 100 tys. członków, w roku 

1906 ich liczba wzrosła do 200 tys., a w roku 1912 do 680 tys. 

   W ostatnich latach XIX wieku powstały we Francji związki zawodowe inspirowane  nauką społeczną 

Kościoła katolickiego, a ich intensywny rozwój miał miejsce po ogłoszeniu w roku 1891 papieskiej 

encykliki „Rerum novarum” Leona XIII. Głównym terenem ich działalności były przede wszystkim małe 
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przedsiębiorstwa. W 1919 roku została powołana do życia ogólnokrajowa federacja chrześcijańskich 

związków zawodowych - Francuska Konfederacja Pracowników Chrześcijańskich ( CFTC ). Pojawiły się 

też tzw. „żółte” związki zawodowe, które głosiły hasła solidaryzmu klasowego, a więc akceptowały ideę 

współpracy robotników z pracodawcami, negowały walki strajkowe i umocniły się na tyle, że w roku 

1904 powstała Federacja Żółtych Związków Zawodowych Francji zrzeszająca wówczas 322 tys. 

członków w 269 organizacjach. 

   W czasie I wojny światowej ruch związkowy we Francji osłabł co w znacznym stopniu było związane  

z konfliktem w kierowniczych gremiach CGT jaki pojawił się między reformistycznym kierownictwem 

związków a rewolucyjnie nastawionymi masami członkowskimi. Liczne strajki jakie miały miejsce  

w latach 1919-1920 zmusiły rząd do wielu ustępstw, z których najważniejsza była ustawa o 8-godzinnym 

dniu pracy i możliwość zawierania umów zbiorowych. Ogromne znaczenie dla umocnienia się w CGT 

nurtu marksistowsko-rewolucyjnego miało utworzenie w grudniu 1920 roku Francuskiej Partii 

Komunistycznej  (FPK). Spowodowało to organizacyjny rozłam w CGT albowiem reformistyczne 

skrzydło władz tej organizacji wykluczyło z członkowstwa CGT szereg radykalnych związków jak np. 

kolejarzy, włókniarzy, metalowców. W tej sytuacji przedstawiciele tzw. lewicy związkowej utworzyli  

w roku 1922 nową centralę o marksistowskim, klasowym, radykalnym obliczu, a mianowicie 

Powszechną Jednościową Konfederację Pracy (CGTU), która podjęła bliską współpracę z Francuską 

Partią Komunistyczną i przystąpiła do Czerwonej Międzynarodówki Związków Zawodowych. Tak więc 

rozłam na nurt reformistyczny i rewolucyjny stał się faktem, ale głębokie podziały ideowe, polityczne  

i organizacyjne nie przeszkodziły współpracy związków zawodowych w czasach wielkiego kryzysu 

ekonomicznego, który miał miejsce we Francji w latach 1930 - 1935. Również wtedy przyspieszył proces 

jednoczący ruch związkowy z powodu zagrożeń jakie niosły francuskie organizacje faszystowskie, które 

dążyły do dokonania zamachu stanu. Wspólne akcje, w formie masowych protestów jakie przedsięwzięły 

CGT i CGTU i poparte przez partię komunistycznąi socjaldemokratyczną zapobiegły w lutym 1934 r. 

faszystowskiemu przewrotowi. W tej sytuacji podjęto dyskusję o przywróceniu jedności związkowej co 

zakończyło się formalnym zjednoczeniem obu central w marcu 1936 roku. Na kongresie 

zjednoczeniowym uchwalono statut, na mocy którego została podkreślona niezależność CGT od partii 

politycznych i zakaz łączenia funkcji związkowych i partyjnych. Statut określił także cele: klasowa walka 

o socjalizm, o reformy strukturalne, a przede wszystkim walka o nacjonalizację wielkiej własności  

i wprowadzenie planowania gospodarczego. Niezwykle ważnym zapisem w statucie było poparcie ruchu 

związkowego dla antyfaszystowskiego Frontu Ludowego. Liczebność CGT po zjednoczeniu wzrosła do  

4 mln. członków. Masowe akcje protestacyjne (uczestniczyło w nich 2 mln osób) w maju 1936 r. 

doprowadziły do podpisania między CGT a rządem porozumienia, które zapewniało pracownikom:  

a) skrócenie tygodnia pracy do 40 godzin, b) podwyżkę płac, c) usunięcie ograniczeń przy zawieraniu 

umów zbiorowych, d) płatne urlopy, e) prawo wyboru delegatów załogi do komitetów przedsiębiorstw  

w zakładach zatrudniających powyżej 10 pracowników. Jednak już w listopadzie 1938 roku po rozpadzie 

Frontu Ludowego, po załamaniu się strajku generalnego, w atmosferze represji wobec Francuskiej Partii 

Komunistycznej, po usunięciu komunistów z CGT pojawiły się i pogłębiły podziały ideowe wśród 

związkowców i powtórnie doszło do rozłamu i powstania dwu central: CGT i CGTU.  

   Po 1945 roku, w rezultacie ścisłej współpracy komunistów i socjaldemokratów CGT opracowała 

program, który określał realizację takich celów jak: nacjonalizacja wielkich banków i wielkiego 

przemysłu, a także uchwalenie demokratycznej konstytucji IV Republiki. W CGT umocniły się wpływy 

komunistów co znalazło m.in. swój wyraz w aktywnej roli CGT w utworzeniu Światowej Federacji 

Związków Zawodowych.  

   We francuskim ruchu związkowym pojawiła się nowa organizacja: Powszechna Konfederacja Kadr 

(CGC) grupująca pracowników administracyjno-technicznych o kierunku reformistycznym  

i wrogo nastawiona do walki strajkowej. Odbudowała się założona w roku 1919 Francuska Konfederacja 

Pracowników Chrześcijańskich (CFTC) blisko związana z partią chadecką: Ruchem Republikańsko - 

Ludowym i kierująca się w kwestiach społecznych encyklikami papieskimi. CFTC odrzucała teorię walki 

klas, w miejsce której dążyła do zrealizowania większej sprawiedliwości społecznej poprzez korektę, 

zmianę niektórych elementów liberalnego systemu ekonomicznego na drodze dialogu, uzgodnień  

i porozumień z pracodawcami. 

   W roku 1948 wyodrębniła się z CGT nowa organizacja związkowa, do której należą nauczyciele, 

pracownicy szkół wyższych i personel administracyjny oświaty - Federacja Pracowników Oświaty 

(FEN). Była to jedyna centrala związkowa, która dopuszczała w swoich szeregach istnienie rozmaitych 
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nurtów ideowych co ułatwiło jej kierownictwu utrzymanie organizacyjnej jedności w sytuacji, gdy 

podejmowano liczne działania zmierzające do pogłębienia rozłamu w CGT czemu sprzyjała 

międzynarodowa atmosfera zwana „zimną wojną”, która prowadziła do zaostrzenia ideowych, 

taktycznych i strategicznych podziałów w ruchu związkowym.  

   Organizacyjne i ideologiczne zróżnicowanie francuskiego ruchu związkowego, a także rozmaitość 

stanowisk w sprawach metod i form działania utrudniały w przeszłości i utrudniają realizację 

podstawowego, zasadniczego celu jakim jest osiągnięcie jedności czyli  wspólnej płaszczyzny walki  

o społeczno – ekonomiczne interesy pracowników najemnych. Czynnikiem niesprzyjającym ściślejszej 

współpracy central związkowych jest także struktura przemysłu, w której przeważają małe i średnie 

zakłady pracy i w których pracodawcom jest łatwiej ograniczyć znaczenie organizacji związkowej. 

Ponadto, w małych przedsiębiorstwach funkcjonują różne, konkurujące ze sobą związki zawodowe,  

o rozmaitych preferencjach politycznych, a to sprawia, że zapisanie się do jakiegoś związku jest wyborem 

nie tylko o charakterze zawodowym, ale także ideowym i politycznym co może decydować o mniej lub 

bardziej korzystnej sytuacji pracownika. Związki zawodowe we Francji są w znacznym stopniu lewicowe 

i w przeciwieństwie do ruchu związkowego w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy USA nie są tak bardzo 

wpisane w system polityczny i nie akceptują uprawianej w tamtych krajach tzw. „polityki kontaktowej” 

czyli długofalowej strategii dialogu i porozumienia, a nawet współpracy z władzami czy to na szczeblu 

rządowym, czy na poziomie kierownictw przedsiębiorstw.  

   Rozwój przemysłu w Niemczech w pierwszej połowie XIX wieku sprawił, że pojawiły się zalążki 

organizacji związkowych w formie stowarzyszeń czeladników, którzy jako pierwsi podjęli walkę  

o poprawę warunków pracy i płacy. Po roku 1848, a więc po upadku Wiosny Ludów ruch związkowy 

został praktycznie w Niemczech zlikwidowany, a działalność związkowa jako utożsamiona ze 

„szkodliwym wpływem” idei socjalistycznych zabroniona.  

    Odrodzenie ruchu związkowego w Niemczech związane jest z utworzeniem dwu partii robotniczych. 

Pierwszą założył wybitny działacz polityczny Ferdynand Lassall w roku 1863: Powszechny Niemiecki 

Związek Robotniczy. W partii tej dominowały koncepcje reformistyczne, natomiast w powołanej do 

życia (rok 1869) Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej, której przewodzili August Bebel i Wilhelm 

Liebknecht istniał silny nurt lewicowy, marksistowski. Obydwie te partie, konkurując o wpływy wśród 

niemieckiego proletariatu, inspirowały tworzenie organizacji związkowych. Innym czynnikiem, który 

umożliwił rozwój ruchu związkowego była liberalizacja obowiązujących antyzwiązkowych przepisów 

albowiem w roku 1869 Związek Północnoniemiecki (22 landy pod przewodnictwem Prus) przyjął ustawę 

o wykonywaniu rzemiosła, która została zaakceptowana we wszystkich krajach składających się na 

Rzeszę Niemiecką (taką oficjalnie nazwę nosiły wówczas Niemcy). Ustawa ta przyznała robotnikom 

prawo zrzeszania się oraz dopuszczała możliwość strajków.  

   Okres do roku 1878 to czas, w którym krystalizowały się zasady organizacji związków zawodowych, 

formy działania, relacje z partiami robotniczymi oraz kształtowały się postawy związków wobec władzy 

państwowej. W roku 1875 utworzona została, (z połączenia partii F. Lassalla oraz A. Bebla  

i W. Liebknechta), Socjalistyczna Partia Robotnicza Niemiec (Sozialistische Arbeiterpartei 

Deutschlands), która w roku 1890 przyjęła nazwę: Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD). Ten fakt przyspieszył porozumienie konkurujących ze 

sobą, z powodów ideologicznych, organizacji związkowych, które ostatecznie podporządkowały się 

politycznemu kierownictwu SPD. W 1877 roku ruch związkowy politycznie i ideologicznie ściśle  

związany z socjaldemokracją liczył 26 central oraz 5 lokalnych stowarzyszeń i zrzeszał 49 tys. członków. 

   W latach 1878 - 1914 miało miejsce organizacyjne i ideologiczne jednoczenie się ruchu związkowego 

w Rzeszy Niemieckiej, ale dopiero po dwunastoletnim zahamowaniu związkowej działalności z powodu 

obowiązujących ustaw antysocjalistycznych za rządów kanclerza Otto von Bismarcka. W 1878 roku 

(pretekstem były trzy zamachy na cesarza Wilhelma II) uchwalono ustawę skierowaną przeciwko 

„niebezpiecznym dla ogółu” politycznym i ekonomicznym celom socjaldemokracji. Ustawa ta 

zakazywała socjalistycznych zrzeszeń, zebrań, demonstracji, uroczystości, a także na jej mocy 

konfiskowano publikacje. Rozwiązano 17 central związkowych, 30 zrzeszeń lokalnych, 3 kasy chorych 

oraz 20 stowarzyszeń, które sympatyzowały z ruchem związkowym. Dopiero w roku 1890 uchylono 

antysocjalistyczne ustawodawstwo i wtedy zaistniały warunki dla dalszego rozwoju związków 

zawodowych w Niemczech.  

   Rok 1890 to niezwykle ważna data, albowiem wtedy doszło do zjednoczenia socjaldemokratycznych 

organizacji związkowych, które utworzyły centralę kierowniczo-koordynacyjną - Generalną Komisję 
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Związków Zawodowych. Dwa lata później odbył się pierwszy kongres związkowy, na którym 

sprecyzowano zasady organizacji całego socjaldemokratycznego ruchu związkowego. Związane  

z Generalną Komisją organizacje zawodowe nazwano „wolnymi”, czyli nie powiązanymi ani  

z kościołem, ani z pracodawcami i w tym sensie autonomiczne. Nazwy „wolne związki zawodowe” 

używano dla odróżnienia ich od związków chrześcijańskich oraz liberalnych, które powstały w roku 

1894, a oba te nurty prezentowały klasowy solidaryzm. W programie chrześcijańskich związków 

zawodowych zadeklarowano niezależność od partii politycznych i lojalność wobec państwa, ale 

odżegnały się one także od zbyt daleko idących wpływów kościoła katolickiego i luterańskiego. Jako 

główny cel swojej działalności określiły kształtowanie moralnej i społecznej świadomości robotników 

oraz budowanie fundamentów pokojowej współpracy między pracodawcami i pracownikami. W roku 

1900 chrześcijański ruch związkowy był reprezentowany przez 33 organizacje, do których należało  

80 tys. członków.  

   Niemieckie związki zawodowe nazywane liberalnymi za zasadnicze cele działalności uznały dążenie do 

uzgodnienia interesów pracowników i przedsiębiorców poprzez reformy w organizacji gospodarki 

narodowej, a szczególnie w odniesieniu do rynku pracy. W roku 1869 liczyły 30 tys. członków  

w 13 organizacjach. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że ani nurt chrześcijański, ani liberalny nie 

odegrały większej roli w życiu społecznym i gospodarczym Rzeszy Niemieckiej, ani po I wojnie w 

Republice Weimarskiej. Ruch związkowy z Niemczech zdominowany był zawsze przez 

socjaldemokratyczne organizacje, które pod koniec XIX wieku liczyły 500 tys. członków, a w roku 1913 

zrzeszały już 2,5 mln. pracowników. W latach 1878 - 1914 socjaldemokratyczne organizacje związkowe 

przeszły bardzo istotną ewolucję ideologiczną, której istotą było jednoznaczne odrzucenie marksizmu, 

odrzucenie metod rewolucyjnych i akceptacja reformistycznej, a więc  pokojowej, parlamentarnej drogi 

reformowania burżuazyjnego państwa i kapitalistycznej gospodarki.  

   Trzeci okres w dziejach niemieckiego ruchu związkowego to lata 1914-1933. W tym okresie związki 

zawodowe stały się w pełni instytucjonalną, integralną częścią struktury społeczno - ekonomicznej  

i politycznej państwa. W latach I wojny światowej niemieckie związki zawodowe były bardzo istotnym 

czynnikiem mobilizacji robotników do wojennego wysiłku pod nacjonalistycznymi i imperialnymi 

hasłami. Dla niemieckich robotników ważne było wówczas wspieranie rządu, zaniechanie akcji 

strajkowych i walka o światowe rynki zbytu, a więc ujawniła się ich solidarystyczna i lojalistyczna 

postawa wobec niemieckiego kapitału i niemieckiego państwa. Ten solidaryzm przejawił się  

w utworzeniu Wspólnoty Pracy - centralnej organizacji, która jednoczyła pracowników i pracodawców.  

   Po przegranej przez Niemcy I wojnie na politycznej mapie kraju pojawiła się w roku 1919 partia  

o rewolucyjnym obliczu, a mianowicie Komunistyczna Partia Niemiec (KPD), która podjęła walkę  

o wpływy w socjaldemokratycznych związkach zawodowych, ale inicjatywa ta nie powiodła się. 

Natomiast w nowo powstałej Republice Weimarskiej po upadku Rzeszy Niemieckiej związki zawodowe 

uzyskały szereg praw zapisanych w weimarskiej konstytucji. Robotnicy otrzymali prawo do zrzeszania 

się i współdecydowania w zakładach pracy oraz na szczeblu centralnym czyli w Radzie Gospodarczej 

Rzeszy w sprawach warunków pracy i polityki płacowej, ale sytuacja ekonomiczna kraju nękanego 

wyjątkowo głębokim kryzysem spowodowała ogromne zubożenie niemieckich robotników, którzy nie 

widząc oparcia w związkach zawodowych masowo rezygnowali z członkostwa. W latach 1929-1931 

szeregi Powszechnej Federacji Niemieckich Związków Zawodowych (Allgemeiner Deutscher 

Gewerkschaftsbund, ADGB) opuściło ponad 500 tys. członków. W tej sytuacji niemieccy komuniści 

podjęli próbę utworzenia własnych, marksistowskich związków zawodowych. W listopadzie 1929 roku 

KPD zwołała kongres należących do niej związkowców, który powołał do życia Rewolucyjną Opozycję 

Związkową, ale organizacji tej udało się pozyskać nie więcej niż 250 tys. członków i nie osiągnęła 

żadnych znaczących sukcesów. 

   W obliczu narastającej groźby przejęcia władzy przez nazistów ADGB wspólnie z partią 

socjaldemokratyczną (SPD) proklamowała w 1931 roku tzw. Żelazny Front, którego oddziały miały 

bronić politycznego systemu Republiki Weimarskiej. Podobną akcję podjęły także chrześcijańskie 

związki zawodowe powołując do życia Front Ludowy, ale żadna z tych akcji nie powiodła się, ponieważ 

olbrzymia skala bezrobocia spowodowała masowy odpływ pracowników z zakładów pracy, a tym samym 

ze związków zawodowych. Pod koniec 1932 roku 35,6 proc. ogółu członków ADGB było bez pracy,  

a 22 proc. pracowało w skróconym czasie. Po zdobyciu władzy przez hitlerowców przyszła kolej na 

ADGB, którą rozwiązano w maju 1933 roku, a jej działacze bądź zostali uwięzieni, bądź wyemigrowali. 

Z inicjatywy Hitlera utworzono nazistowski związek zawodowy o nazwie Front Pracy, do którego 
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włączono pozostałe centrale związkowe. W ten sposób zlikwidowano dotychczasową strukturę ruchu 

związkowego w Niemczech. 

   Po upadku hitlerowskich Niemiec powstały warunki do odbudowy ruchu związkowego. W zachodnich 

strefach okupacyjnych tworzyli go powracający z emigracji działacze socjaldemokratyczni, którzy 

wysuwali radykalne postulaty: nacjonalizacji dużych gałęzi przemysłu, udziału związków zawodowych  

w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wdrożenia gospodarki planowej, ale od roku 1948 czyli po 

przyjęciu przez zachodnie strefy okupacyjne planu Marshalla, rozpoczął się proces odbudowy liberalnej 

gospodarki rynkowej, na którą zgodziły się centrale związkowe.  

   W 1949 r. obradował w Monachium kongres założycielski Federacji Niemieckich Związków 

Zawodowych (DGB). Był to zarazem kongres zjednoczeniowy, albowiem powołana do życia Federacja 

stała się centralą powiązanych z SPD związków zawodowych. Przyjęto związkową przynależność 

pracowników według branż bez podziału na robotników i pracowników umysłowych. Najniższym 

ogniwem jest organizacja zakładowa, ale w przedsiębiorstwie działać może tylko jeden związek. 

   Cele DGB zostały sformułowane w dokumencie p.t. Program podstawowy i konieczne jest zwrócenie 

uwagi na jego zasadnicze aspekty. W sferze ideologicznej związki zrzeszone w DGB opowiedziały się za 

reformistyczną koncepcją przebudowy ustroju społeczno-gospodarczego, a więc Program zapowiadał 

parlamentarną walkę o reformy zmierzające do uspołecznienia środków produkcji (nacjonalizacja 

przemysłu) oraz planowanie ekonomiczne albowiem „demokracji politycznej musi towarzyszyć 

demokracja gospodarcza”. Wytyczono też główne cele przebudowy Republiki Federalnej Niemiec: 

gospodarcze planowanie - kontrola przedsiębiorców przez związki zawodowe - współdecydowanie załóg 

w zarządzaniu zakładem pracy. DGB nie jest oczywiście jedyną centralą związkową w Niemczech, 

albowiem istnieje wiele innych, z których najważniejsze to: Chrześcijańska Federacja Związków 

Zawodowych, Niemiecka Federacja Urzędników.  

   Realizacja postulatów wyrażonych w Programie podstawowym DGB w okresie powojennym 

napotykała wiele przeszkód ze strony rządów, a szczególnie wówczas gdy władzę sprawowała prawicowa 

koalicja CDU/CSU czyli Christlisch Demokratische Union Koalicja ta ograniczyła przedstawicielstwo 

załóg w procesie współdecydowania na tyle, że o żadnej partycypacji pracowników w tej sferze nie 

mogło być mowy. Innym krokiem antyzwiązkowym było ograniczenie prawa do strajku politycznego 

(„zagrożenie państwa w jego autonomii decydowania”), a także ograniczono prawo do strajku 

ekonomicznego oskarżając związki zawodowe o naruszenie procedur obowiązujące przy ogłaszaniu tej 

formy protestu. W tej sytuacji program DGB ukierunkował działalność związków z walki o przebudowę 

ustroju społecznego RFN w stronę „partnerstwa pracy i kapitału”, ale obie strony konfliktu (związkowcy  

i pracodawcy) rozumieli pod tymi hasłem zupełnie coś innego. Związki zawodowe nadal stały na 

stanowisku walki, której istotą było współdecydowanie, a pracodawcy interpretowali jako przekazywanie 

ich ekonomicznego interesu do załóg, co miało prowadzić do integracji pracowników  

z przedsiębiorstwem w ramach liberalnej gospodarki rynkowej. 

   Zmieniające się warunki ekonomiczne, polityczne i społeczne zmuszały DGB do kolejnych rewizji 

swoich założeń programowych aktywizując związki zawodowe w sferze polityki płac i poprawy 

warunków pracy. Należy tutaj wymienić takie żądania jak: a) skrócenie czasu pracy do pięciu dni  

w tygodniu przy niezmienionym wynagrodzeniu, b) systematyczna podwyżka wynagrodzeń,  

c) odpowiednie zasiłki dla bezrobotnych oraz w razie wypadku lub choroby, d) ochrona pracy 

młodocianych i zapewnienie im możliwości kształcenia.  

   Podczas kolejnych kongresów DGB opracowano nowy „Program Podstawowy”, w którym określono 

następujące główne cele działalności: a) pełne zatrudnienie, b) sprawiedliwy podział dochodów i majątku, 

c) stabilizacja wartości pieniądza, d) systemowe zabezpieczenia przed nadużyciami ze strony 

przedsiębiorców, e) planowanie ekonomiczne, f) nadzór związków zawodowych nad sferą gospodarczą 

przez wprowadzenie systemu kontroli, g) współudział pracowników w zarządzaniu prywatnymi, 

publicznymi i spółdzielczymi przedsiębiorstwami. Mimo tych, wydałoby się dość radykalnych 

postulatów, w ruchu związkowym RFN dominuje jednak polityka współpracy z państwem i kapitałem,  

a związki zawodowe pełnią w istocie rolę społecznego partnera w systemie politycznym  

i ekonomicznym kraju. W dziejach ruchu związkowego w Niemczech dostrzec można bardzo wyraźny 

rozdźwięk między podejmowaną od czasu do czasu zdecydowaną konfrontacją  

z kapitałem, a postawą solidarystyczną. 

   Związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych zaczęły się tworzyć w drugim dziesięcioleciu XIX 

wieku jako lokalne stowarzyszenia robotników, które obejmowały pracowników jednej lub kilku fabryk, 
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ale szybki rozwój przemysłowy sprawił, że powstały wkrótce organizacje zawodowe ogólnokrajowe.  

W roku 1834 utworzono Krajowy Związek Zawodowy, w 1866 roku Krajowy Związek Robotniczy, ale te 

organizacje nie istniały długo i ograniczały swoje postulaty tylko do sfery partykularnych warunków 

pracy i płacy. Szerszy program działania, w którym znalazły się kwestie społeczno-polityczne 

formułowały takie organizacje jak: Szlachetny Zakon Rycerzy Pracy (rok 1869), Międzynarodowy 

Związek Robotniczy (1878) oraz Federacja Związków Zawodowych i Organizacji Robotniczych Stanów 

Zjednoczonych i Kanady (1881). Te centrale związkowe po raz pierwszy integrowały w jednej 

organizacji wszystkich robotników niezależnie od narodowości, płci, rasy, poglądów, wyznania  

i kwalifikacji fachowych. Program Zakonu Rycerzy oparty o zasadę powszechnego członkostwa 

postulował m.in. upaństwowienie kolei, kontrolę państwa nad bankami, zorganizowanie biur pracy, 

żądano także ośmiogodzinnego dnia pracy, odpowiedzialności pracodawców za wypadki przy pracy  

i zakazu zatrudniania dzieci poniżej 14 lat. Dominowały jednak problemy ekonomiczne, który określały 

strukturę organizacyjną związków zawodowych przybierając formy bractw cechowych zrzeszających 

robotników o określonych kwalifikacjach. Taka formuła pozwalała na walkę o doraźne interesy socjalne.  

   Drugi okres w historii amerykańskiego ruchu związkowego rozpoczął się w roku 1886, gdy Federacja 

Związków Zawodowych i Organizacji Robotniczych Stanów Zjednoczonych i Kanady przekształciła się 

w Amerykańską Federację Pracy (American Federation of Labor, AFL). W tym okresie, który trwał do lat 

30-tych XX wieku, ukształtował się istniejący po dzień dzisiejszy profil ideologiczny, polityczny  

i organizacyjny ruchu związkowego w USA. AFL przejęła od swojej poprzedniczki hasła ekonomiczne  

i skoncentrowała się na kwestii podwyższenia płac, skrócenie dnia pracy i bezpieczeństwa warunków 

pracy. Niewątpliwie AFL przyczyniła się do poprawy sytuacji materialnej pracowników, ale skupiała 

przede wszystkim robotników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a zatem osiągnięcia AFL 

dotyczyły bardzo wąskiej warstwy tzw. arystokracji robotniczej. Z upływem czasu AFL zaakceptowała 

amerykański model kapitalizmu jako system, który służył podnoszeniu stopy życiowej większości 

członków związków zawodowych w USA. 

   Istnienie i działalność związków zawodowych w USA uwarunkowane było tym, iż demokracja 

polityczna pojawiła się tam najwcześniej w porównaniu z innymi krajami i, co wydaje się bardzo istotne, 

realne funkcjonowanie systemu demokratycznego wyprzedziło rozwój przemysłu. W świadomości 

społecznej utrwalało się więc przekonanie, że wolna konkurencja ekonomiczna i polityczna otwiera 

każdemu obywatelowi drogę do osobistego dobrobytu i bogactwa, do zajmowania najwyższych 

stanowisk w państwie, a ci którym się nie powiodło są winni sami sobie. Ten stan świadomości hamował 

tworzenie lewicowej, politycznej reprezentacji szerokich mas żyjących z pracy najemnej. Polityczna 

partia klasy robotniczej nie mogła powstać i dlatego, że życie polityczne zostało zdominowane przez 

dwie partie burżuazyjne: Partię Demokratyczną (Democratic Party) i Partię Republikańską (Republican 

Party).  

   Innym bardzo ważnym czynnikiem, który utrudniał utworzenie politycznej organizacji szeroko pojętej 

klasy robotniczej było duże zróżnicowanie jeśli idzie o stopień kwalifikacji zawodowych,  

a tym samym poziomu dochodów. Przybywający do USA imigranci nie posiadali w większości żadnych 

kwalifikacji, a bardzo wielu z nich było analfabetami i dlatego zgadzali się na każde, nawet najniższe 

płace. Innym problemem był zróżnicowany skład narodowościowy amerykańskich robotników, którzy 

rekrutowali się z przybyłego z Europy chłopstwa. W tej wielonarodowej, wielojęzycznej, obcej sobie 

masie dominowały postawy solidaryzowania się bardziej z własną grupą etniczną, aniżeli 

współtowarzyszami z miejsca pracy. Pojawiały się konflikty pomiędzy wykwalifikowanymi robotnikami 

pochodzenia anglosaskiego a robotnikami o niskim przygotowaniu zawodowym reprezentującymi inne 

narodowości. Istniał także ostry konflikt na tle rasowym. Robotnicy murzyńscy stanowili najtańszą siłę 

roboczą i byli na rynku pracy zagrożeniem dla robotników niewykwalifikowanych z innych grup 

etnicznych,  a szczególnie w sytuacji, gdy każde, nawet najniższe warunki życia były lepsze od nędzy, 

której doznali w krajach swego pochodzenia. Wielu emigrantów przybywało do USA tylko po to, żeby 

się dorobić i wrócić do swojego kraju i nie przejawiało solidarności klasowej wobec innych grup 

robotników. Czynnikiem hamującym tworzenie politycznej reprezentacji klasy robotniczej było także i to, 

iż amerykański robotnik dążył do osiągnięcia pewnego poziomu zamożności, a tym samym do 

zapewnienia sobie ekonomicznej niezależności i dlatego w USA miał miejsce duży przepływ członków 

klasy robotniczej do klasy drobnych i średnich właścicieli. Ponadto, wielu amerykańskich robotników 

było współwłaścicielami akcji przedsiębiorstw, w których pracowali i zależało im, aby ich zakład pracy 

był dobrze zarządzany i przynosił zyski, więc akcje protestacyjne nie leżały w ich interesie. 
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   Mimo tych uwarunkowań utworzono w roku 1905 lewicową organizację związkową o nazwie 

Przemysłowi Robotnicy Świata (Industrial Workers of World), która akcentowała klasowy charakter 

związku i jednoczyła robotników bez względu na kwalifikacje, pochodzenie narodowe i kolor skóry. 

Organizacja ta cieszyła się dużym prestiżem w okresie I wojny światowej, gdy socjalistyczne idee były 

popularne po rewolucji w Rosji i wzmagały rewolucyjne nastroje w Europie. Na tej fali powstała w roku 

1919 Komunistyczna Partia USA. Wkrótce jednak władze państwowe obawiając się wpływów ideologii 

komunistycznej podjęły wobec Przemysłowych Robotników Świata działania represyjne, które 

doprowadziły do rozwiązania tej centrali związkowej. Faktem historycznym jest jednak, że amerykańska 

klasa robotnicza nie interesowała się ani socjalistycznymi, ani komunistycznymi ideałami, albowiem  

w świadomości Amerykanów istniało głęboko zakorzenione przekonanie, iż ich system ekonomiczny  

i polityczny nie ma na świecie konkurencji.  

   Polityczną radykalizację amerykańskich związków zawodowych spowodował Wielki Kryzys jaki miał 

miejsce w latach 1929 - 1933. Spadek cen akcji na giełdzie, masowe bankructwa zakładów pracy, 

olbrzymie bezrobocie (1/3 ogółu zatrudnionych), spadek produkcji przemysłowej i galopująca inflacja: 

wszystko to wzmogło radykalne, lewicowe nastroje w społeczeństwie. Krytykowano dotychczasowy 

model ruchu związkowego realizowany przez AFL. W roku 1936 osiem organizacji związkowych (1 mln 

pracowników) wystąpiło z AFL i utworzyło nową centralę - Kongres Organizacji Przemysłowych 

(Congress of Industrial Organizations, CIO). Nowa federacja przyciągnęła robotników wszystkich 

kluczowych gałęzi przemysłu. Związki branżowe skupiały pracowników danej branży lub gałęzi 

przemysłu bez względu na zawody i stopień zawodowych kwalifikacji robotników, a także nie stosowano 

dyskryminacji wobec robotników z rozmaitych grup etnicznych i z powodu koloru skóry. W rezultacie 

takiej polityki nastąpił 4-krotny wzrost liczby związkowców. Po okresie wpływów Komunistycznej Partii 

USA Rada Wykonawcza CIO w roku 1949 wykluczyła z federacji organizacje związkowe podejrzewane 

o komunistyczne sympatie. Antykomunizm władz CIO i przekonanie, że Stany Zjednoczone weszły  

w okres trwałego rozwoju ekonomicznego, a tym samym ma miejsce zaspokojenie wysokiego poziomu 

życia amerykańskiego robotnika pozwoliło na współpracę między CIO a AFL co do celów, kierunków  

i metod działania: rozpoczęto rozmowy o zjednoczeniu obu federacji. Umowa zjednoczeniowa została 

zawarta w roku 1955 kończąc trwający ponad 20 lat rozłam w amerykańskim ruchu związkowym. 

Utworzenie jednej Federacji AFL - CIO sprzyjało zwiększeniu siły związków zawodowych w USA. Poza 

Federacją pozostało jednak kilka dużych związków zawodowych: górników, kolejarzy i innych liczących 

ogółem ok. 2 mln członków. 

   W każdym kraju pozycja ruchu związkowego w dużym stopniu jest zależna od władzy państwowej  

i jeśli prześledzić te relacje w Stanach Zjednoczonych to należy zwrócić uwagę na znamienną ewolucję. 

Otóż w pierwszym okresie istnienia związków zawodowych państwo było zdecydowanie antyzwiązkowe 

i dopiero w latach 30-tych XX wieku władze podjęły się roli bezstronnego arbitra w sytuacjach 

konfliktowych między pracą a kapitałem, ale początkowo ani kapitał, ani związki zawodowe nie życzyły 

sobie takiego arbitrażu. Związki zawodowe zrzeszone w AFL obawiały się, że ingerencja państwa może 

okazać się niekorzystna. Uchwalono jednak szereg ustaw, które regulowały prawo zrzeszania się  

w związki zawodowe, regulowały zasady tworzenia organizacji związkowych i prowadzenia rokowań  

z pracodawcami, zawierania zbiorowych układów pracy, a także wprowadzono ustawowo prawną 

ochronę przed antyzwiązkowymi działaniami ze strony pracodawców. Natomiast ustawodawstwo po roku 

1945 wprowadziło szereg sensownych ograniczeń w nadmiernie swobodnej działalności związków 

zawodowych np. uznano za niedozwolone zarówno nakłanianie pracownika do przynależności 

związkowej jak i powstrzymywanie go od zapisania się do związkowej organizacji, a także zmuszanie do 

wystąpienia z niej. Jako nielegalną uznano praktykę obowiązkowego członkowstwa zbiorowego, a także 

zabroniono związkom zawodowym przyjmowania subwencji od partii politycznych.  

   Związki zawodowe w USA nie posiadają własnej partii, ale większość z nich związana jest tradycyjnie 

z Partią Demokratyczną, której program jest bliższy postulatom ruchu związkowego aniżeli program 

Partii Republikańskiej. Związki zawodowe posiadają swoje lobby w Kongresie a członkowie 

kierowniczych gremiów związkowych nie uchylają się od współpracy z wielkim kapitałem czy od 

współpracy z państwową administracją ze szczeblem administracji prezydenta USA włącznie. Wynika to 

z tego, iż główne nurty ruchu związkowego zaakceptowały wartości kapitalistycznego systemu społeczno 

– ekonomicznego ograniczając swoją działalność do ekonomiki i nie dostrzegając potrzeby działalności 

politycznej i z tego powodu przywódcy związków zawodowych w USA odrzucali projekty utworzenia 

klasowej partii robotniczej. Federacja AFL - CIO uważa, że związki zawodowe są powołane do 
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załatwiania spraw bytowo - płacowych swoich członków, a nie do walki o realizację szerokich celów 

ogólnospołecznych. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii czy Niemczech amerykańskie związki zawodowe 

hołdują zasadzie solidaryzmu klasowego uznając, że w USA nie ma klas, a interesy rolników, 

robotników, inteligencji, urzędników i przedsiębiorców są w istocie identyczne. W AFL - CIO dominuje 

idea społeczeństwa bezklasowego, a odcięcie się od ideologicznych i politycznych doktryn postrzegane 

jest jako triumf zdrowego rozsądku. Amerykański ruch związkowy jest radykalny w żądaniach 

ekonomicznych, ale konserwatywny politycznie. Akceptuje koncepcję „państwa dobrobytu”, którego 

celem jest zapewnienie dostatku materialnego wszystkim klasom i warstwom społecznym. 

 

                                                  Jan Janiak 
 

Opracowano na podstawie: Związki zawodowe na Zachodzie. Pod red. W. M. Góralskiego, Warszawa 

1988; W. M. Góralski, Związki zawodowe w państwach kapitalistycznych, Warszawa 1987; F. Feguot, 

Związki zawodowe w Anglii: zarys historyczny (1799-1902), Warszawa 1906; G. Howell, Związki 

zawodowe robotników angielskich, Warszawa 1906; T. Ceran, Thatcheryzm jako doktryna społeczno-

polityczna, Toruń 2008; J. Paddington, Zagrożenia związane z polityką neoliberalną: związki zawodowe  

w Wielkiej Brytanii, Gdańsk 1998; Wpływ thatcheryzmu na zmiany gospodarcze w Polsce w latach 1989 - 

1997. Pod red. S. Miecznikowskiego, Gdańsk 1997; J Rachocki, Związki zawodowe (w:) RFN. Monografia 

Niemiec współczesnych, Poznań 1965; M. Schneider, Kleine Geschichte der Gewerksschaften: Ihre 

Entwicklung in Deutschland von der Anfängen bis heute, Bonn 2000; W. Bednarek, Związki zawodowe  

w USA, Warszawa 1982 
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Przed przeczytaniem każdego numeru Incydentalnika najpierw zapoznaj się 
Drogi Czytelniku ze stopką dołączoną do wydania pisemka, lub skontaktuj się  
z redakcją, ponieważ niewłaściwe odczytanie autorskich treści w nim 
umieszczonych może zagrażać Tobie uszczerbkiem na zdrowiu lub umyśle. 

 

 
V Rzeczpospolita ? 

 

  Nie tak dawno wpadła mi w rękę Gazeta Wyborcza  z 27 VIII, w której przeczytałem (ze 

zrozumieniem), mini artykuł Piotra Wiączka, zatytułowany V Rzeczpospolita. Sam tytuł już mnie 

zastanowił, bo przecież IV RP, na szczęście, już mieliśmy. Co więc miał znaczyć ten tytuł?  

   Oto występujący w roli wróżbity Wiączek pisze: „Wyobraźmy sobie zatem, że pełnię rządów  

w Polsce/…/obejmuje narodowo-radykalna prawica. Nie brak jej przecież politycznych i władczych 

ambicji. Ma dziś ograniczone możliwości, by swoje zamiary zrealizować, ale szanse na przyszłość 

zawsze pozostają otwarte”. Jak ja rozumiem - władzę zdobywa i rządzi krajem. Dalej autor wieszczy, że 

dokonują się radykalne zmiany. „W imię ratowania zagrożonej suwerenności - pisze - Polska występuje  

z Unii Europejskiej, układu z Schengen i na zawsze porzuca wprowadzenie u nas euro. Wypowiada też 

międzynarodowe umowy dotyczące wolności i praw człowieka oraz opuszcza Trybunał Praw Człowieka 

w Strasburgu”. Ponadto: „ ogranicza, a może nawet zrywa stosunki dyplomatyczne, handlowe i kulturalne 

z Rosją. Pod hasłem powrotu na swe stare ziemie Polska występuje z żądaniem wobec Litwy o zwrot 

Wilna i okręgu wileńskiego, wobec Ukrainy - o oddanie nam Lwowa z okolicami, a Białorusi - Grodna  
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i Nowogródka. Stanowczo zarazem broni przed niemieckimi rewizjonistami piastowskich ziem 

zachodnich i północnych”. 

   Czytając te zdania już mi się jeżą włosy na głowie. Ale ciekawi mnie, co będzie w artykule dalej. 

Zaczyna się horror, bo autor dalej kasandrzy: „W zasadniczy sposób ogranicza się szkolnictwo  

i instytucje kulturalne mniejszości narodowych. Konfiskuje na rzecz obywateli polskich wszystkie 

nieruchomości, które znalazły się w  obcych rękach. Nacjonalizuje przedsiębiorstwa, w których 

cudzoziemski kapitał przekracza 33 proc. wartości”. Czy więc czeka nas nowa bolszewia, znana z roku 

1944 (reforma rolna) i roku 1947 (nacjonalizacja)? Czytając dalej stwierdzam, że tak! Oto bowiem: 

„Nowa władza - sugeruje Wiączek - dokonuje radykalnej czystki w administracji i służbach 

mundurowych, w sądownictwie, prokuraturze i szkolnictwie państwowym wszelkich szczebli oraz  

w mediach publicznych. Z pracy muszą odejść ci, którzy zostali nich zatrudnieni po 1989 r., a pozostałe 

osoby poddane są zasadniczej weryfikacji z uwzględnieniem stopniach ich współpracy z reżimem III 

Rzeczypospolitej”.  

   Już czuję, że powoli wpadam w depresję, gdy widzę zdania, że: „Zamknięciu ulegają niektóre media 

prywatne, a w pierwszej kolejności „Gazeta Wyborcza” i TVN. Poważnie rozważana jest delegalizacja 

takich stronnictw, jak np. Platforma Obywatelska, SLD czy Ruch Palikota. Czołowi politycy III RP 

muszą się liczyć z postawieniem przed Trybunałem Stanu lub sądami karnymi za zdradę”. W tym 

momencie przerywam lekturę i idę po antydepresanta w kieliszku. Wracam na hamak. Patrzę  

w  jezioro i las. Znowu biorę się za lekturę, bo coś jest o konstytucji. Zakładam okulary i.. żegnam się 

znakiem krzyża, ponieważ: „Konstytucja rozpoczyna się od słów: W imię Boga Wszechmogącego 

 w Trójcy Świętej Jedynego, co - jak pisze Wiączek - pociąga za sobą odstąpienie od zasady, iż 

Rzeczpospolita jest państwem bezstronnym w sprawach wyznań religijnych i przekonań 

światopoglądowych”. Czytam dalej. Trochę nerwów mi odpuściło. Nie wiem, czy to działanie drugiego 

antydepresanta, który przyjąłem w trakcie studiowania następnej partii tekstu, czy też przekonania, że 

konstytucję zatwierdza lub odrzuca ogólnokrajowe referendum, mimo że: „Zasada trójpodziału władz - 

ściemnia Wiączek - jako liberalna i utrudniająca sprawne rządzenie zostaje zniesiona, a pełnia władzy 

wykonawczej skupia się w rękach prezydenta wybieranego na dziesięć lat na dowolną liczbę kadencji”. 

   Dochodzę do fragmentu o demokracji i wolności w przyszłej V RP. Czytam: „Możność korzystania  

z pełni praw i wolności człowieka i obywatela uzyskują jedynie te osoby, które należycie wywiązują się 

ze swoich obywatelskich obowiązków. Powstaje Centralny Urząd Certyfikacji Moralności Politycznej, 

który wydaje obywatelom w tej sprawie stosowne zaświadczenia. Znosi się urzędy Rzecznika Praw 

Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przestają być 

ostateczne i podlegają zatwierdzeniu przez prezydenta. Przywraca się tytuły arystokratyczne zniesione 

konstytucją RP z 1921 r.”.  

   To ostatnie mi się nawet podoba. Musiałbym w genealogii rodzinnej poszukać jakichś grafów czy 

baronów, bo wszyscy Polacy, jak powszechnie wiadomo, mają sarmackie pochodzenie, co prawda 

bardziej  szlachecko-gołocko-zaściankowe,  ale zawsze!  

   W końcowej partii artykułu autor grozi, iż: „Przerywanie ciąży, zapłodnienie in vitro, związki 

partnerskie (także nieformalne) są pod groźbą kar zakazane. Karane są czyny o homoseksualnym 

charakterze. Znosi się rozwody. Głoszenie ideologii gender jest ścigane na równi z rozpowszechnieniem 

ideologii komunistycznej. Zaostrza się prawo karne i przywraca karę śmierci”.  

   Na sam koniec pisze: „Na przedsiębiorców nakłada się obowiązek zatrudniania osób bezrobotnych. 

Płacę minimalną ustala się na poziomie trzech średnich krajowych. Wiek emerytalny dla kobiet obniża się 

do 55 lat, a dla mężczyzn do 60. Osobom zatrudnionym w aparacie władzy PRL odbiera się emerytury 

całkowicie, a emerytury tych osób, które zatrudnione były a latach 1989-20…, poddaje się weryfikacji  

z możliwością ich obniżenia o połowę. Wprowadza się pięcioletnie urlopy wychowawcze połączone  

z zasiłkami na każde dziecko w wysokości jednej średniej płacy. I tak dalej, i temu podobne”. 

   Po trzykrotnym przestudiowaniu papierowej wizji Pana Piotra Wiączka stwierdziłem (razem z nim), że 

to wszystko może stać się nie tylko prawdopodobne, ale realne. W wakacyjnym nastroju, po trzecim 

antydepresancie, wziąłem wędkę i poszedłem nad jezioro łowić ryby. Nie brały. I to było jak najbardziej 

realne!  
 

Ireneusz Kolendo 
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PiS - Państwo Podejrzliwości i Strachu 

 

   Panie Szamot - jest Pan nieznanym politycznym futurologiem. Co stanie się po wyborach 

parlamentarnych w 2015 r.? 

   Przewiduję, że do wyborów nie dojdzie z prostej przyczyny. Bowiem PiS i jego zwolennicy dokonają 

wcześniej zamachu stanu i obejmą władzę w kraju. Pisałem już o tym w którymś z wcześniejszych 

Incydentalników. Tak więc demokracja „pójdzie się bujać”, a przewrót odbędzie się właśnie pod hasłem 

naprawy naszej wątłej jeszcze demokracji. Władza znajdzie się w rękach „wodza  Jarka” i jego 

zwycięskich pretorianów. 

   Dobrze, co się zmieni? 

   Zmieni się ustrój. Najpierw nazwa państwa na Rzeczpospolitą Podejrzliwości i Strachu (RPiS), a potem 

wraz z zawieszeniem konstytucji - dosłownie wszystko. Zdelegalizowane zostaną (i nie zdążą zejść do 

podziemia) wszystkie partie, poza oczywistą oczywistością partią rządzącą oraz satelicką PSL. 

   A co z rządem, prezydentem i parlamentem? 

Rząd pod nazwą Rada Najwyższa RPiS będzie złożony z czołowych polityków (Komisarzy Ludowych) 

namaszczonych przez samego dyktatora. Najważniejszym ministerstwem będzie Komisariat Strachu, 

kierowany przez wiceprezesa partii - Antka-Policmajstra, który czując wokół tylko spiski i układy, będzie 

jednocześnie Najwyższym Sędzią, Superprokuratorem i Superpolicjantem. Podlegać mu będzie urząd 

pięknego Mariusza i superagenta Tomka. Zbrojnym ramieniem zaś resortu będą partyjne trójki 

dokonujące aresztowań o godzinie 6
oo 

w soboty i po sumie w niedziele. 

  Parlament zostanie zredukowany do izby refleksji pod nazwą Senat, który będzie składał się ze: izby 

pasterzy (katolickich, co oczywiste) do którego wejdą nominowani dożywotnio purpuraci na czele  

z szefem - Ojcem Dyrektorem, izby profesorskiej z „technicznym profesorem” wraz ze specjalistami 

(zwłaszcza od katastrof lotniczych) oraz izby wolności składającej się z nominatów prawego  

i sprawiedliwego Prezesa. 

   Dożywotnim Prezydentem-Premierem, jedynym prawodawcą, wydającym dekrety z mocą ustaw 

będzie, co oczywista, Wódz Partii. Bardzo ważnym będzie Komisariat Obłudy i Zakłamania, tłumaczący 

„złote myśli polityczne” dyktatora, a kierować nim będą Chimek z Brudzewa i „odwieszony” za 

przekręty podatkowe malwersant - piękny Adaś. 

   Jednym z wielu ministerstw będzie Komisariat Religijności i Oświecenia Publicznego, który zastąpi 

dzisiejsze ministerstwa edukacji i szkolnictwa wyższego. Nie muszę dodawać, że religia rzymsko -

katolicka stanie się religią państwową, a episkopat będzie obradować Toruniu. Obowiązkowym,  

z wpisem do specjalnego „dowodu gotowości”, stanie się udział w comiesięcznych rocznicach tragedii 

smoleńskiej! 

  A co z siłami zbrojnymi? 

    Powołany zostanie Komisariat Wojny. Wprowadzona będzie obowiązkowa 12-letnia służba wojskowa 

dla mężczyzn i 5-cio letnia dla kobiet. To zlikwiduje bezrobocie wśród młodzieży i brak mieszkań 

(koszary !). Zresztą bezrobocie zostanie zlikwidowane poprzez powszechne zatrudnienie przy budowie 

posągów Wodza i jego Wielkiego Brata, a także Muzeum sPuścizny Lecha Aleksandra I (w każdej szkole 

powstaną Izby Pamięci i Hołdu oraz Galerie Odpowiednich Portretów).  Granice kraju otoczone zostaną  

3 metrowym betonowym murem, a dodatkowe wzmocnienia (zasieki, pola minowe, czujniki ruchu itp.) 

wprowadzone zostaną na granicy z Niemcami i enklawą kaliningradzką. Na pozostałych granicach 

umieszczone zostaną ostrokoły z zaostrzonych kijków bambusowych zatrutych kurarą. 

  Dobrze, ale co z polityką zagraniczną, z UE i NATO? 

   Po co nam to NATO, gdy będziemy dysponowali prawie 2 milionową armia czynną? Z Unią 

Europejską i Federacją Rosyjską oczywiście zerwiemy wszelkie kontakty, by nie być, jak dotychczas 

„kondominium”. Podobnie jak z OBWE, ONZ i jej agendami. Nawiążemy zaś serdeczne związki  

z „wolnymi krajami”, takimi jak np. Kuba, Białoruś, Gruzja czy Madagaskar i innymi ciemiężonymi 

państwami po to, aby zbudować Blok Suwerennych Państw. Te zadania będzie realizował Komisariat 

Spraw Obcych, a na jego czele stanie były wiceminister spraw zagranicznych Witek Trzcina-

Waszczykiewicz. 

   Ciekawa koncepcja. A co stanie się z opozycją, która przecież nie zaniknie od razu? 

   Jak to nie od razu? Natychmiast! Wprowadzi się przede wszystkim stan wyjątkowy. Jej przywódców 

izoluje się w „izolatoriach”. Inaczej mówiąc w ośrodkach odosobnienia początkowo takich jak więzienia, 

ośrodki internowania (są przecież takie pozostałe po Jaruzelskim) lub po prostu w obozach 
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reedukacyjnych. W żadnych takich Arłamowach czy ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych  i SPA-ch. 

Szybko wybuduje się (znowu ukłon w stronę bezrobocia) nowe, wielkie obozy resocjalizacyjne dla 

dzisiejszych sympatyków i członków partii parlamentarnych, a ich przywódców od razu wyśle się na 

Madagaskar bez względu czy to platformersi, czerwoni, czy też różowi palikotowcy. Ja na początek 

zapewne zajmę celę na Smutnej, a po werdykcie Komisji Weryfikacyjnej genetycznego patrioty z Grójca 

wyląduję na Madagaskarze lub na Kubie. Obowiązkiem każdego, powtarzam każdego obywatela nowego 

państwa, stanie się coroczna piesza peregrynacja do Krakowa celem złożenia hołdu Największemu  

w Historii Polski Prezydentowi. Jakby ktoś zapomniał - jednojajowemu bratu Wodza Partii i Narodu. 

   No i fajnie, bo tam ciepło i mają trzcinowy cukier. Kiepski żart, bo wiem, że nie lubi Pan gorąca 

i słodyczy. Ale do rzeczy: co się stanie z organizacjami młodzieżowymi? 

   ZHP, ZHR, NZS, skautingowcy i inne drobne organizacje młodzieży młodszej i starszej, a także 

partyjne młodzieżówki przybudówki zostaną dekretem rozwiązane. Na piedestał wyniesione zostaną te, 

które głoszą hasła „Bóg, Honor i Ojczyzna” i dzisiaj maszerują w tzw. narodowych i rocznicowych 

marszach. Obowiązkowe członkostwo dla uczniów szkół podstawowych i średnich będą Wszechpolscy, 

dla starszej młodzieży - ONR, a dla wszystkich Ruch Narodowy. Natomiast Związek Kiboli będzie tą 

organizacją, która poza katechezą zastrzeżoną dla kleru, w szkołach, na uczelniach i wszędzie indziej  

będzie prowadził zajęcia z wychowania narodowego i polityki historycznej. Na jej czele stanie człowiek 

znany dzisiaj pod ksywką „Staruch”. Komisariatem Ideologicznym, odpowiedzialnym za prokreację  

i wychowanie młodego pokolenia, będzie kierować narodowiec, ksywka „Wąsik” á la Zawisza, oraz były 

Wszechpolak i były parlamentarzysta Ligi Polskich Rodzin (kto jeszcze pamięta tę partię?), ksywka 

„Pryszczaty”. Mam nadzieję, że nie krewny gen. Hauke-Bosaka. Widziałem ich obu niedawno  

w telewizorze. Nadają się. 

   A propos mediów. Co z „czwartą władzą”? 

   Głupie pytanie Pani zadała. Oczywiście telewizje znikną. Przede wszystkim tzw. publiczna, za to, że 

właśnie jest jak ta dziewka - publiczna (a fuj!), a stacjom prywatnym po prostu odbierze się koncesje na 

nadawanie. W pierwszej kolejności polegnie TVN 24 i inne kanały tej bojkotowanej przez Prezesa stacji. 

Podobnie rozprawi się z stacjami radiowymi. Jedyną na którą natrafimy włączając nasz telewizor będzie 

TV „Trwam”, a radio - Radio Maryja. Część tytułów prasowych z definicji zniknie (np. Gazeta 

Wyborcza, Trybuna, Rzeczpospolita, NIE i inne). Pozostała prasa poddana będzie cenzurze prewencyjnej, 

a głównym organem stanie się „Gazeta Polska”. Zaś tygodnikiem rozrywkowo-oświatowym stanie się 

„Niedziela”.  

   Muszą stwierdzić, że wizja przez Pana przedstawiona jest śmieszna i straszna zarazem. Nie wiem co 

mam robić, bo do wyborów pozostało zaledwie dwa lata. 

   Odpowiem poważnie. Niech Pani zbiera już pieniądze na bilet w jedną stronę do Chin. I zabukuje wylot 

w przeddzień ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania. Bez względu na ich 

rezultat i tak dojdzie do puczu. V Rzeczpospolita stanie się faktem. 

   A co z Panem? 

   Ja już mam bilet do Wietnamu, bo podobno tam idzie ku lepszemu. Tylko ten klimat mnie odstrasza - 

pora deszczowa i pora sucha. No cóż, będę musiał się przystosować. Klimatu dla prezentowania wizji 

politycznego futurologa w nas nie będzie! 

   Dziękuję za wywiad. 

    

Z Januarym Szamotem rozmowę (w proroczym śnie) przeprowadziła Tekla Szamotowa. 

 

Takie sobie myśli 
 

 

Każdy ma swoją teściową 

W jakiej sytuacji zięć przymyka oko na to co wyrabia teściowa i do jakiego momentu? 

Odpowiedź: do czasu gdy karabinowa muszka pokryje się ze szczerbinką 

 

Kto ma rację? 
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Spotykają się: ksiądz katolicki, wyznawca islamu i ortodoksyjny rabin. Temat dysputy: od kiedy zaczyna 

się życie? Chrześcijanin - od poczęcia! Muzułmanin - od aktu porodu! Żyd - od momentu, gdy z domu 

wyprowadzą się dzieci, zdechnie pies, a nade wszystko zejdzie się teściowej! 

/Od red. Kto ma rację w tzw. tym temacie? Jednoznacznej opinii nie znamy. Podobno o gustach się nie dyskutuje  

i każdy ma przyrodzone  prawo do wyrażania swoich, jak i  każdy ma swoją teściową/ 

 

Leniuszek 

Dyrektor do pracownika: 

- Panie, pan wszystko robi powoli - powoli pan myśli, powoli pisze, powoli mówi, powoli się porusza! 

Czy jest coś, co pan robi szybko? 

- Tak, szybko się kurcze męczę… 

List Murzynka 

Drogi biały kolego i koleżanko !                                        Ty biały kolego:                        

Powinieneś zrozumieć kilka rzeczy:                       

Kiedy się rodzę, jestem czarny.                             Kiedy się rodzisz, jesteś różowy                  

Kiedy dorosnę, jestem czarny.                               Kiedy dorośniesz, jesteś biały. 

Kiedy praży mnie słońce, jestem czarny.              Kiedy praży cię słońce, jesteś czerwony. 

Kiedy jestem przerażony, jestem czarny               Kiedy jesteś przerażony, jesteś zielony.                                                          

Kiedy jest mi zimno, jestem czarny.                     Kiedy jest ci zimno, jesteś fioletowy.                   

Kiedy jestem chory, jestem czarny.                       Kiedy jesteś chory, jesteś żółty. 

Kiedy umieram, jestem czarny.                             Kiedy umierasz, jesteś szary    

                    

I ty, kuźwa, masz czelność nazywać mnie kolorowym?  

PS. Prześlij ten list do swoich białych znajomych. Z wyrazami szacunku, Murzynek Bambo  

 

 Z Glob-trotuarami w świat 

 
 

KOLEJ TRANSSYBERYJSKA 
 

   Podróż koleją transsyberyjską rozpoczęłam w grupie podróżników, trasa to Pekin, Mongolia, Syberia. 

Był początek czerwca, w Polsce już ciepło, wylądowaliśmy w Pekinie a tam upał nieprawdopodobny. 

Założyliśmy czapki i kapelusze, ale słońca nie było widać, podobno bardzo rzadko przedziera się przez 

smog. Pekin nie rzuca na kolana, nie różni się bardzo od innych metropolii, no chyba przez  te ogromne 

place, gdzie maszerują różne grupki Chińczyków, jedne w czerwonych czapeczkach, inne w zielonych 

koszulkach upodobnieni jakąś częścią ubrania bo twarze to dla nas nie do odróżnienia. A Chiński Mur, 

kto był ten wie, nieogarniony wzrokiem, szczególnie jak pada deszcz a my właśnie tak trafiliśmy będąc 

na Murze. Do tego burza jakiej nikt nie widział, nawet nasz polski przewodnik, który jeździ tam od wielu 

lat. Noc w biały dzień, autokary stojące na dole pozapalały światła w środku. Ogólna panika, niektórzy 

się pogubili, głównie ja. Najdłużej szukałam i krzyczałam w różnych językach nawet sobie nieznanych. 

Znalazł mnie przewodnik, komórki zamokły. Miałam dwie. Wieczorem hotel, bardzo dobry, a jedzenie 

najlepsze na świecie. Żeby spróbować wszystkiego z tej aureoli misek i miseczek trzeba się było 

nagimnastykować kręcąc ogromną tacą. Nie było tam na szczęście nic tak egzotycznego jak pieczone 

oczy bawołu czy ptasie „grapetki w karmelu” o czym mówił  znajomy który mieszkał tam długo. 

Zakończyliśmy  szklaneczką czegoś mocnego, inaczej nie dałoby się tego dnia „przetrawić”.  

   Drugi dzień to zwiedzanie. Na początek Plac Niebiańskiego Spokoju - centralny punkt miasta. 

Przeogromny, nie ma chyba większego na świecie. Jego rozmiary to 880 na 500 m. Plac miał być 
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monumentalnym symbolem potęgi Chin. Przez lata pozostawał jednak niedostępny, podobnie jak 

Zakazane Miasto, a udostępniono go dopiero w końcu lat 80-tych XX wieku. Pielgrzymują tu Chińczycy 

z całych Chin, głównie do mauzoleum  Mao Zedonga  (wielki prostokątny klocek na samym środku 

placu). Wielkiego wodza można oglądać zaledwie przez kilka sekund,  kolejka ciągnie się setki metrów, 

w gorączce i ukropie z nieba, uff.. wszystko tu jest naj, zakazane Miasto także. To największy system 

pałacowy świata, tzn. 10 tys. pokoi, a dokładnie 9999,5 pokoju. Pałac podzielony jest na kilka części. 

Prywatne zabudowania i dziedzińce konkubin cesarza znajdują się w jego tylnej części. Bardziej na 

południe znajdują się Pałac Niebiańskiej Czystości, Pałac Doskonalenia Umysłu, czy Pałac Wiecznej 

Wiosny. To miejsca dużo przyjemniejsze, niż oficjalne części Zakazanego Miasta - bardziej ludzkie  

i przystępne, niepowalające rozmachem, dające chwile relaksu, ale i zachwytu. Znajdują się tam ogromne 

zbiory porcelany, biżuterii, malarstwa i rzeźby. Można dostać zawrotu głowy! Odjeżdżamy do 

południowej części miasta do Świątyni Nieba - Tiantan, największej pekińskiej świątyni. Dlaczego tak się 

nazywa? Wybudowana, a właściwie ukończona w 1420 roku miała w sobie łączyć elementy Nieba  

i Ziemi. Te dwie siły reprezentowane są przez koło i kwadrat. Okrągłe pawilony i ołtarze wzniesiono 

więc na kwadratowych platformach. Cesarz odwiedzając Świątynię Nieba stawał się jako Syn Niebios 

łącznikiem między ludźmi a najwyższymi siłami. Dwa razy w roku cesarz opuszczał Zakazane Miasto 

wędrując do Świątyni pokłonić się Niebu i prosić o dobre zbiory.  

   Dziś w świątynnych ogrodach i krytych galeriach jest miejsce dla ludzi; grają w szachy, warcaby  

a także muzykują. Instrumenty dziwne, nieznane nam, tak jak melodie choć można się zasłuchać. Jest to 

naprawdę magiczne miejsce. Zmęczeni jedziemy dalej, chcemy kupić jakieś pamiątki. Żadne takie jakich 

pełno na naszych bazarach. Warto kupić kołdrę z jedwabiu tzn. jej wnętrze jest z kokonów jedwabników 

rozciągniętych jak pajęczyna i chyba wchodzi kilka tysięcy na jedną. Widzieliśmy jak je robią. Wszystko 

ręcznie. Można było spróbować rozwijać i rozciągać te kokony, niektórzy  próbowali, spróbowałam więc 

i ja, ale nasze manualne zdolności zbliżone są w tej materii do zera. Kołdrę kupiłam i polecam każdemu 

kto będzie w Chinach. „Sprasowana” nie zajmuje miejsca w bagażu a waży tyle co nic. Za to ma 

niezwykłe właściwości, otula sama człowieka jak kokon nie trzeba jej „przyklepywać” żeby nie sterczała 

np. na plecach. Daje miłe uczucie komfortu i ciepła. Kosztuje ok. 100 $. Podobno  

w sklepach taniej, ale w „fabryce”, kiedy widać jak to robią, wiadomo - ceny są wyższe.          

   Wieczorem wyruszyliśmy koleją transsyberyjską do Mongolii. Wagony wygodne, nowe pluszowe 

obicia, a za oknami stepy, stepy pustynne, Gobi. Śpimy, budzimy się i znowu to samo.  Potem otwierają 

się góry - piękne, inne, usiane jurtami. Gdzieniegdzie jakaś osada, gdzie jurty i domki przeplatają się 

nawzajem. Nawet na obrzeżach Ułan Bator.  

   W Ułan Bator spędziliśmy pół dnia na zwiedzaniu (klasztor Gandan), ale specjalnie nie było co, 

właściwie to po Pekinie nic nie było nas w stanie zachwycić. Miasto duże i jedyne takie duże, pozostałe 

są bardzo małe, bo to skupiska jurt z domkami. Mongolia liczy niecałe 3 mln mieszkańców chociaż jest 

trzy razy większa od Polski. Dociera tu niewielu turystów. Mongolia to nieodkryty kraj. Nocowaliśmy  

w jurtach, 70 km od Ułan Bator. Drugiego dnia  rano przyprowadzili 7 koni na dwugodzinną przejażdżkę. 

Kto chce. Chciałam. Konie były nieduże, to mnie zachęciło „nie spadnę z wysoka” - pomyślałam, a jeśli 

to mniej się potłukę. Pojechaliśmy w step.  Koń Janka koniecznie chciał go zrzucić, mój był „grzeczny”, 

o co się w duchu modliłam. Widoki piękne, góry monumentalne, a na ziemi na którą nie chciałam za nic 

spaść porozrzucane miejscami białe jak śnieg kości różnego kalibru. Przyszło mi coś na myśl  

i zapytałam jak chowają ludzi i gdzie? Dowiedziałam się że ceremonie pogrzebowe dzielą się we 

współczesnej Mongolii na dwie kategorie: w stylu europejskim i tradycyjnym. W pochówku tradycyjnym 

zostawia się nagie ciało do pożarcia przez dzikie zwierzęta. Im ciało człowieka szybciej zostanie zjedzone 

tym człowiek był „lepszy” za życia. W okresie komunizmu zakazano tego i wprowadzono pochówek na 

modłę europejską, czyli włożenie ciała do trumny. W obu stylach obowiązuje jedna zasada: zawsze na 

południowym stoku góry z głową skierowaną do szczytu.  

   Teraz trochę o jurtach. Nocowaliśmy w nich 2 dni, ok. 2 tys. m. n.p.m. Nie czuło się wysokości, bo cała 

Mongolia leży średnio 1500m n.p.m. W jurtach było świetnie, choć w nocy zimno, przychodził chłopak  

i palił w takiej „kozie”, która stała pośrodku a rura wychodziła przez dach. Wtedy robiło się gorąco. 

Mieszkaliśmy po 2 osoby, ja z Krysią, koleżanką z Warszawy. W nocy zawiązywałyśmy drzwi na 

sznurek, bo zasuwka  odskakiwała a innego zamknięcia nie było. Ten sznurek wiatr zrywał i drewniane 

drzwiczki otwierały się szeroko. Bałyśmy się dzikich zwierząt i wstawałyśmy na zmianę poprawiać. Nie 

mogłyśmy zasnąć, bo na dodatek  zaczęłyśmy opowiadać o duchach. W końcu wyjęłyśmy Soplicę 

pigwową trzymaną na ciężkie czasy. To zadziałało. Obudziło nas słońce i piękny dzień. Jurty wyglądały 
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jak białe grzyby bo one z zewnątrz są białe, tzn. pokryte białą tkaniną, od wewnątrz na ścianach materiał 

dekoracyjny. Często atłas. Między tkaninami ocieplenie - czyli wojłok. Na ziemi podłoga. Wnętrze 

kontrastuje z surowością mongolskiego pejzażu. Jest przytulne. Pomarańczowe mebelki pomalowane są 

w różne wzory i symbole. Jedna  jurta była stołówką. W rodzinie mongolskiej, która mieszka w jurcie na 

stałe panuje podział przestrzeni, prawa strona jest dla kobiet, lewa dla mężczyzn. Goście sadzani są po 

stronie męskiej. My, kiedy byliśmy przyjmowani w takiej właśnie, zajęliśmy całą nie patrząc, gdzie kto 

siada, potem dopiero dowiedzieliśmy się wszystkiego. Także tego, że w tej jurcie o powierzchni 25-30 m 

urodziło się i wychowało ośmioro dzieci. Gospodyni, bardzo wszystkim życzliwa poczęstowała nas  

suszonym zsiadłym mlekiem z kóz czy jaków o dziwnym smaku, takie drobne chrupki. Mongołowie 

stepowi suszą wszystko, mięso, mleko a nawet kożuchy z niego. Piją zieloną herbatę z tłustym mlekiem 

lub kumys - mleko klaczy. Robią też ajrag, tzn. mleko z klaczy wlewają do skórzanych worków, gdzie 

fermentuje dzień i noc ubijane od czasu do czasu drewnianym ubijakiem. Następnego dnia jest już 

gotowe. Zawiera 3-4% alkoholu. Nie można odmawiać, gdy się jest nim częstowanym. Wracaliśmy do 

stolicy podziwiając łąki kwiatów błękitnych i białych, wszyscy zdrowi i zadowoleni. Zostawiamy 

ojczyznę Czyngis-chana i jedziemy dalej, na Syberię. W pociągu do Rosji ”zaczęły się schody”, ale to już 

w następnej części.  

 

 Anna Jeziorek 

             Z życia Sekcji Emerytów i Rencistów 
 

Śladami Ikara i braci Wright 

 

 
   Wczesnym październikowym rankiem wyruszamy Łodzi. Jadąc nowo wybudowaną wstęgą drogi 

docieramy i mijamy Łask z wielkim Ośrodkiem Szkoleniowo-Wojskowym, gdzie wita nas kapitan, oficer 

prasowy, który legitymuje się byłą służbą wojskową w Kosowie. Pod jego dowództwem mijamy Teodory 

w gminie Buczek, tam wśród lasów i wielkich terenów trwa rozbudowa lotniska. Tutaj znajduje się  

32 Baza Lotów Taktycznych. Budowane są tutaj obiekty sportowe: korty, boiska, hale, baseny, siłownie, 

sauny - mające służyć odbudowie fizycznej i psychicznej pilotów polskich i zagranicznych. 

   Przejeżdżamy przez obserwujące nas wartownicze bramki. Z autokaru podziwiamy „spadochroniarnię”, 

gdzie suszą się spadochrony oraz wiele innych wież służących tak do rozpoznania, jak i myśliwskich. 

Kapitan objaśnia, do czego służą wszelkie zabudowania znajdujące się na terenie Bazy. W niej przebywa 

1000 żołnierzy i 30 cywilów. Oprócz polskich lotników często tutaj goszczą piloci zagraniczni. Ostatnio 

przebywało 250 żołnierzy amerykańskich, a w listopadzie odwiedził Bazę John Kerry, Sekretarz Stanu 

USA, zainteresowany naszym lotnictwem. 

   Nasze bojowe samoloty F-16, produkcji amerykańskiej, służą na całym świecie, osiągając doskonałe 

wyniki bojowe. Mamy szczęście, że oglądamy czterokilometrowy pas startowy, na którym ćwiczy 6 

samolotów F-16 naddźwiękowych. Podziwiamy kołowanie, start i lądowanie samolotów po wykonanej 

misji. Huk przy starcie niesamowity, ciszej już było przy lądowaniu. Prędkość samolotu to 2 tys. 

km/godz., a osiąg pułapu sięga 15 km wysokości. Warto zaznaczyć, że w 1908 r. odbył się pierwszy lot 

wojskowy na FLYER III, skonstruowanym przez braci Wright. 

   Na pasie startowym w wieżach umieszczone są stymulatory z głosami ptaków drapieżnych, 

pohukiwaniem sów, krzykiem jastrzębi, ale są i sokolnicy z sokołami - odstraszającymi ptaki zagrażające 

startującym, lecącym i lądującym samolotom. Z reguły samoloty startują pod wiatr. Każdy pilot ma 

obowiązek ćwiczenia w maszynie codziennie. 

   Zwiedzamy lotnicze „arche”, gdzie znajdują się wysłużone, a używane przez wojsko polskie eksponaty 

produkcji radzieckiej, służące w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Są to samoloty myśliwsko-

szturmowe i myśliwskie Mig 29, 21 i 15 oraz polskie samoloty szkolno-bojowe „Iryda”, „Iskra” i „Orlik”, 
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jak i śmigłowiec MI-2. Wszystkie stoją „pod chmurką”. Mają różne, swoiste nazwy, jak ołówek, kaczka. 

Są to głównie górnopłaty. Wszystkie w kolorach ochronnych, każdy innego kształtu, mocy  

i przeznaczenia. Dzisiaj możemy tych kilka samolotów bojowych, służących do 2003 r. oglądać. 

Największa frajda to możliwość wejścia do samolotu i robienie sobie i kolegom zdjęć. Ach co to była za 

radość mieć pamiątkę z Bazy Lotniczej. A jeszcze większa to bezpośredni „ogląd” F-16, dotknięcie jego 

kadłuba i zorientowanie się o jego uzbrojeniu. Przy okazji dowiedzieliśmy się jak „efy 16” tankują  

w powietrzu, ile zużywają paliwa w czasie misji, z jaką szybkością latają nad Polską (w 15 minut od 

startu już są nad Bałtykiem) i wiele innych szczegółów tych nowoczesnych bojowych maszyn. Jedną  

z wielu ciekawostek podzielił się z nami kapitan (nota bene absolwent prawa UŁ). Otóż kapitan T. Wrona 

przy awaryjnym lądowaniu na Okęciu korzystał z pomocy pilotów z Łasku, którzy właśnie mieli dyżur 

bojowy. Jak wiemy wylądował on szczęśliwie na ostrodze ogonowej bez podwozia. 

   Było nam dane zwiedzić „Domek Pilotów”, na którym, na frontowej ścianie umieszczono godło 

jednostki Bazy i dywizjonu lotnictwa amerykańskiego. Budynek ma kilka sal brifingowych, czyli sal 

odpraw przed i po locie. Tutaj piloci odpoczywają, składają sprawozdania z lotu, mają wykłady, sale 

relaksacyjne oraz przebieralnie z całym wyposażeniem indywidualnym pilota. Skafandry pilotów tak do 

ćwiczeń, jak i bojowe mieszczą się w kilku pomieszczeniach. Czego tam nie ma? Do ubrania pilota służą 

kamizelki z systemem kieszeni przeciwciążeniowych, spodnie, gorset, fotel, kapok, poduszki powietrzne, 

hełmofony - lekki i twardy z noktowizorami i optycznymi przyrządami celowniczymi, kosztujący 50 tys. 

zł. Po co to wszystko. Ano po to, by piloci  przy szybkości przekraczającej 1 Macha mieli wszelkie 

zabezpieczenia, aby krew nie odpływała z mózgu (taki hełm z noktowizorem pasywnym mogliśmy 

przymierzyć). Cała uprząż spadochronowa ratująca pilota po katapultowaniu z kabiny oraz inne 

urządzenia, które podczas lotu ma na sobie pilot oszołomiły nas. Pilot F-16 w każdych warunkach lotu 

ma na sobie sprzęt ważący ok. 20 kg. Nie ma co - przytłacza nas ogrom wiadomości o pracy pilotów,  

o radościach i niebezpieczeństwach tej służby. Wiemy już na co wydawane są nasze pieniądze.  

I wiemy, że dobrze. 

   Żegnamy się z przemiłym kapitanem, dziękując mu za szczegółowe wprowadzenie nas  

w temat polskiego lotnictwa wczoraj i dziś. 

   Przeżywając wrażenia z Bazy w łaskiej kawiarni nie wierzymy własnym oczom. Oto przy 

stoliku w mundurze lotniczym siedzi oficer Szkoły Lotniczej w Dęblinie (OSZ), nasz pan Tadeusz. 

Oczywiści wszystkie panie rzuciły się, aby mieć z nim zdjęcie. Byliśmy zdumieni, że w naszym 

gronie jest lotnik. Właśnie z panem Tadeuszem tę opowieść o wizycie w Bazie Lotniczej koło 

Łasku staramy się odtworzyć.  
   O historii ziemi łaskiej, a także miasta Łask dowiedzieliśmy się z opowieści Marka Kotera. 

   Od 1457 do 1531 roku ziemią łaską zarządzał Jan Łaski - ojciec, kanclerz, arcybiskup, prymas. JAN 

Łaski, jego syn Jan, Hieronim i Stanisław już od XVI w. przyczyniali się do rozwoju miasta.  

O nominacjach prymasowskich, przekrętach, nepotyzmie krążą legendy. Jak wiadomo w 1506 r. ojciec 

Łaski wydał zbiór praw znany jako „Statut Łaskiego”, w którym wydrukowano po raz pierwszy 

„Bogurodzicę”. Za czasów Zygmunta Starego prymas i arcybiskup Polski ufundował kolegiatę, którą 

podziwiamy do dziś. Kościół miał 3 nawy równej wysokości. Po pożarze w XVIII w. został 

przebudowany. Styl kolegiaty wybudowanej w gotyku łączy wszystkie style aż do rokoko. Kolegiatę na 

zewnątrz oplata mozaika „koronkowa” z elementów wielokwiatowych. Papież Leon X ofiarował  

w Rzymie naszemu prymasowi alabastrową płaskorzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem (A Della Robbii), 

która ozdabia w barokowym ołtarzu prawą nawę w kolegiacie, a w ołtarzu głównym jest obraz - replika 

Michała Anioła. 

   Łaskiem przez wieki rządziła rodzina Łaskich. Od ojca Jana przez synów, bratanków, którzy dzierżyli 

wysokie stanowiska kościelne i świeckie. Przed kolegiatą jest kamień z tablicą poświęconą Janowi 

Łaskiemu, doradcy Aleksandra Jagiellończyka. Dzisiaj miasto nad Grabią rozwija się, buduje, pięknieje  

i my to zobaczyliśmy i podziwialiśmy. 

     Maria Nowakowska, Tadeusz Świątczak 

 



 

 

 

21  

            Nasz Hyde - Trawniczek                   

 

 

 

O prawdę 
 

 

   Zanim przystąpię do właściwego zagadnienia powinienem wykazać, że mam podstawy, by wypowiadać 

się w dyskusji na poruszony temat. Nie jestem bowiem i nigdy nie byłem profesorem ani nawet 

asystentem w Akademii Górniczo-Hutniczej. Ale już przed wojną rozczytywałem się w książkach 

Janusza Meissnera, ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Orląt, stąd problematyka szkolenia kadr 

lotniczych nie jest mi obca. W czasie okupacji trafiła mi w ręce książka o podstawach konstrukcji 

cięższych od powietrza statków latających oraz wynikających stąd zasadach ich pilotażu. Wielokrotnie 

powtórzona gruntowna jej lektura dała mi wiedzę o przyrządach służących sterowaniu samolotem, jak 

manetka, knypel (drążek) i orczyk oraz o prawidłowym posługiwaniu się nimi, o typowo samolotowych 

wskaźnikach jak altymetr, palec i kulka, o elementach konstrukcyjnych służących przeniesieniu działań 

pilota na zachowanie się samolotu, jak ster kierunku i wysokości (czyli poziomy i pionowy) oraz lotki  

i stateczniki.  

   Po wojnie (która jak wiadomo zawsze powoduje skok techniki) doszły do tego jeszcze klapy, potocznie 

wtedy nazywane krokodylami. Z zakresu ewolucji lotniczych poznałem lot poziomy, wznoszący  

i opadający, skręt płaski, ślizg, spiralę i korkociąg, looping (pętlę) i beczkę. Wiem , jak należy skojarzyć 

manewry knyplem (czyli lotkami i sterem wysokości) oraz orczykiem, żeby wykonać skręt bez straty 

wysokości, wiem, że zwrot Immelmana to połączenie półpętli i półbeczki. Zdaję sobie sprawę, że od 

czasu tych lektur dokonał się w technice lotniczej ogromny postęp, ale wiem i to, że w zakresie prędkości 

nieprzybliżających się do jednego Macha w prawach aerodynamiki nic się nie zmieniło. Dlatego moją 

próbę włączenie się do dysputy na temat katastrofy smoleńskiej uważam za w pełni uprawnioną. 

   Za dramatyczny błąd o trudnych do oszacowania konsekwencjach uważam ten fakt, że prominentny 

ekspert zespołu parlamentarnego, posiadacz tytułu naukowego, w chwili słabości zdezawuował swoją 

publiczną wypowiedź , w której mógł kryć się element prowadzący do rozwiązania wciąż nie do końca 

wyjaśnionej zagadki. Rozumiem, że bezprzykładny, agresywny, a nawet nienawistny nacisk mediów 

mógł przekroczyć psychiczną odporność uczonego, przyzwyczajonego do w innej atmosferze 

prowadzonych dyskusji i skłonić go do uniku w postaci obrócenia w żart wypowiedzi, która wywołała 

wściekłość słuchaczy reprezentujących przeciwstawną opcję. Niemniej twierdzę, że wskutek tego 

powstała strata niepowetowana. 

   Jakąż to informacją profesor tak rozjuszył oponentów? „Oni (to znaczy piloci samolotu - BL) nie zeszli 

poniżej 100 metrów”. Nikt nie kwestionuje faktu, że ostatecznie samolot zderzył się z ziemią, co na 

wysokości nie mniejszej niż 100 m byłoby oczywiście niemożliwe. Ale ten bezdyskusyjny fakt 

wykorzystuje się w oszukańczy sposób do „dowodzenia”, że jeżeli przyjmujemy go do wiadomości, to eo 

ipso przekazaną przez profesora informację musimy uznać za nieprawdziwą. Wystarczy odrobina 

chłodnego, niezacietrzewionego zastanowienia się, by zobaczyć, że jest to „dowodzenie” zakłamane,  

w podstępny i szalbierczy sposób podsuwające z gruntu błędny wniosek, mający tylko złudne pozory 

logiczności. 

   Zwróćmy baczną uwagę na rzeczywistą treść informacji przekazanej przez profesora. „Oni nie 

zeszli…” przy ścisłym rozumieniu wypowiedzianych słów znaczy, że piloci nie wykonali takich 

manewrów, które spowodowałyby zmianę wysokości lotu do poziomu leżącego poniżej 100 m. Fakt 

zderzenia samolotu z ziemią perfidnie przedstawia się jako oczywiście sprzeczny z przedstawionym 

wyżej zdaniem, co mogłoby zmuszać do uznania tego zdania za nieprawdziwe. A w tym właśnie kryje się 
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nieuczciwa manipulacja zmierzająca do tego, byśmy zapomnieli o takiej ewentualności, że obniżenie toru 

lotu mogło być wynikiem działania czynników innych niż celowe działania pilotów i żebyśmy nie zadali 

przypadkiem pytania, co to mogły być za czynniki. Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie może 

doprowadzić do konstatacji nader niewygodnych dla pewnych sił i ugrupowań i stąd biorą się te 

gorączkowe zabiegi dążące do zanegowania przekazanej przez profesora informacji. 

   Zapytajmy więc, co mogło spowodować niezamierzone przez pilotów obniżenie poziomu lotu. 

Odpowiedź jest banalnie prosta i oczywista: grawitacja. Ale przecież - obruszą się oponenci - grawitacja 

działa powszechnie i nieustannie, a mimo to samoloty - dzięki energii silników i sile nośnej płatów 

opływanych przez strumień powietrza - odrywają się od ziemi i posłuszne woli pilota utrzymują się na 

żądanej wysokości. Zdanie to jest bezspornie prawdziwe, ale niewystarczające dla obalenia mojej tezy  

o roli odegranej w przebiegu katastrofy przez grawitację. Wystarczyłoby ono, gdybyśmy przyjęli, że  

w sile przyciągania ziemskiego nie zachodzą żadne fluktuacje, mogące powodować przejściowo zmiany  

w jej oddziaływaniu. A w rozpatrywanym wydarzeniu zmiany takie zachodziły, co mogę udowodnić. 

   Jak powszechnie wiadomo grawitacja sprawia, że ciało swobodnie zawieszone w przestrzeni (to znaczy 

mogące zmieniać swoją pozycję) dąży do zajęcia takie pozycji, przy której jego środek ciężkości znajdzie 

się w najniższym możliwym położeniu. Stosownie do tej prawidłowości konstruowane są samoloty.  

W górnej części kadłuba umieszcza się kabinę pasażerską - część najmniej obciążoną, pod nią - komorę 

bagażową, w której ciasno upakowany bagaż powoduje większy „ciężar właściwy” (masę przypadającą 

na jednostkę objętości) tej strefy, najniżej znajduje się najcięższe, masywne podwozie z potężnymi 

mechanizmami regulującymi i stabilizującymi jego położenie. A w badanym zdarzeniu kadłub samolotu 

w momencie zetknięcia się z ziemią znajdował się w położeniu „na plecach”, odwróconym o 180
o
 od 

normalnego - tego faktu nikt nie neguje. Nie spowodowali tego efektu piloci, są dowody, że podejmowali 

oni starania (niestety nieskuteczne) by przywrócić normalne położenie statku. A o czym to świadczy? 

Czyżby przez jakiś czas przestało działać przyciąganie ziemskie? Takiego zdarzenia jeszcze nigdy nie 

odnotowano, zaś przyjęcie takiej hipotezy wymagałoby odrzucenia całego dorobku Newtona i jego 

kontynuatorów. Nieodparcie narzuca się więc wniosek, że grawitacja nie przerwała swojego działania, ale 

przejściowo włączył się czynnik, zakłócający lub deformujący to działanie. Trzeba zatem skupić wysiłki 

badaczy na wykryciu tego czynnika. 

   Tu dochodzimy do momentu, w którym ponownie wypada uczynić zespołowi parlamentarnemu gorzki 

wyrzut, że mając w ręku klucz do rozwiązania zagadki nie wykorzystał nadarzającej się szansy,  

a skierowując swoje badania w ślepy zaułek i podążając z fanatycznym uporem za fałszywym tropem 

wzbudził w powszechnej opinii mylne przeświadczenie, że nie istnieje zamek, do którego ten klucz 

pasuje. Ten klucz to słowo wybuch. 

   Źródła encyklopedyczne definiują wybuch jako gwałtowne przejście od jednego stanu równowagi do 

innego. W potocznym rozumieniu wiąże się to ze specyficznie przebiegającym procesem utleniania, 

nazywanym detonacyjnym. Jakie to zaślepienie sprawiło, że członkowie zespołu zapomnieli, iż zjawisko 

wybuchu może przebiegać w wielu różnych postaciach i z zaciekłym a daremnym uporem usiłowali 

doszukać się śladów detonacji? Nie znaleźli ich, bo znaleźć nie mogli, ponieważ detonacji nie było. 

Wszyscy znają przykłady takich wybuchów. Zdarzają się one np. w przypadku kotłów, w których proces 

spalania przebiega równomiernie, bez zjawisk detonacyjnych. Co więcej, jeżeli między dwoma 

środowiskami rozdzielonymi sztywną przegrodą występuje wielka różnica ciśnień, to nagłe przerwanie 

tej przegrody powoduje gwałtowne wyrównanie tych ciśnień przebiegające w sposób wybuchowy, nawet 

jeżeli żaden proces spalania nie zachodził - przykładem są wybuchy wulkanów. A to nie wszystko, bo 

zjawisko wybuchu nie ogranicza się tylko do .świata rzeczy, miewamy z nim do czynienia także  

w świecie zjawisk psychicznych, znamy przecież wybuch śmiechu, wybuch gniewu, wybuch rozpaczy 

itp. 

   A toś się zagalopował, pomyśli sobie zapewne niejeden czytelnik - gdzie wybuch emocjonalny, a gdzie 

grawitacja! Ale to byłby przejaw myślenia schematycznego, bardzo już anachronicznego. Postępy nauki 

nieustannie poszerzają nasze horyzonty, ustawicznie wzbogacając naszą wiedzę o coraz dalej i głębiej 

sięgających powiązaniach i zależnościach, których istnienia niegdyś nawet nie podejrzewaliśmy. Przecież 

jeszcze w niedalekiej przeszłości zadowalało nas sformułowanie „prawo zachowania masy”. Odkrycie 

zjawiska anihilacji materii zrodziło konieczność rozbudowania go do postaci „prawo zachowania masy  

i energii”. Jak dotąd nie stawiamy jeszcze pytania, czy sformułowanie to odnosi się także do energii 

psychicznej, lecz zapewne niedługo i do tego dojdzie. Wszak znane są przykłady wpływu energii 

psychicznej na świat rzeczy materialnych, chociaż ich mechanizm nie został jeszcze rozszyfrowany - 



 

 

 

23  

mam tu na myśli eksperymenty ze zginaniem łyżeczek siłą woli, bez fizycznego z nimi kontaktu. Teza  

o jedności materialnej świata (jedno z fundamentalnych twierdzeń materializmu dialektycznego) każe 

spodziewać się daleko idących analogii między prawami rządzącymi działaniem energii psychicznej  

a prawidłowościami znanymi ze świata fizykalnego. Wysoce prawdopodobne jest, że gwałtowne, 

wybuchowe wyzwolenie skoncentrowanej energii psychicznej wywoła w obszarze procesów fizykalnych 

zjawiska analogiczne do dyfrakcji (najlepiej zbadanej i opisanej na przykładach z dziedziny optyki). 

Dyfrakcja optyczna polega na tym, że na krawędzi nieprzezroczystej przegrody promień świetlny,  

z natury swej biegnący torem idealnie prostoliniowym, ulega ugięciu i zmianie kierunki dalszego biegu. 

Analogicznie w obszarze, w którym wyzwolona zostanie potężna dawka energii psychicznej, spodziewać 

się można efektu fizykalnego polegającego na dyfrakcji w postaci ugięcia linii sił pola grawitacyjnego. 

Wyjawienie prawidłowości rządzących kierunkiem i wielkością (kątem) tego ugięcia wymagałoby 

oczywiście przeprowadzenia dalszych pogłębionych badań, ale i bez tego oczekiwanie istotnych (choć 

lokalnych i przejściowych) zaburzeń w działaniu grawitacji wydaje się w pełni uzasadnione. 

   Należy jeszcze wytłumaczyć, na jakiej podstawie z taką pewnością siebie utrzymuję, że miał miejsce 

wybuch energii psychicznej, chociaż z natury swej nie pozostawia on żadnych śladów materialnych, które 

można by zarejestrować i przytoczyć jako niepodważalny dowód jego zaistnienia. Oto sytuacja dostarcza 

dowodu, że wręcz nie mogło nie dojść do wybuchu. Proszę wyobrazić sobie tę pełną dramatycznego 

napięcia sytuację. Z jednej strony jest zdecydowana wola znalezienia się na lotnisku,  

a dalej niezawodnego i punktualnego dotarcia do ostatecznego celu podróży, do czego przywiązuje się 

ogromne znaczenie. Z drugiej strony mamy powtarzające się monotonnie informacje obsługi naziemnej 

lotniska, że warunki nie pozwalają na lądowanie. Co najgorsze, nie ma tu zdecydowanego, 

jednoznacznego sprzeciwu: lotnisko nie zostaje zamknięte, kontroler nie wydaje zakazu lądowania, nie 

nakazuje odlotu na lotnisko zapasowe, a nawet dopuszcza do wykonania próbnego kręgu nad lotniskiem. 

Ale cały czas powtarza się jak litania: niet usłowij. A czas płynie, punktualne dotarcie do celu jest coraz 

bardziej zagrożone. Czy w takich warunkach możliwe jest uniknięcie wybuchu wściekłości? 

   Ale nie spieszmy się z obwinianiem personelu lotniska. Raz jeszcze odwołam się do wyobraźni 

Czytelników. Oto mamy prowincjonalne lotnisko wojskowe, ewidentnie nie najwyższej klasy, od 

pewnego czasu nieczynne, uruchamiane tylko incydentalnie, ad hoc, w razie zaistnienia potrzeby. Jego 

działaniami  (a na co dzień - brakiem działań) zawiaduje kadłubowy personel, nizszyje i srednije czyny 

komandnogo sostawa. Pojawia się potrzeba przyjęcia lotu międzynarodowego  kategorii head: na 

pokładzie przybywającego samolotu znajduje się głowa państwa. Nieoczekiwane drastyczne pogorszenie 

pogody wyklucza przyjęcie samolotu, należałoby zabronić lądowania i zamknąć lotnisko. Ale to pachnie 

międzynarodowym skandalem i konfliktem dyplomatycznym. A centrala milczy! Obsługa lotniska wie, 

że nie może pozwolić na lądowanie, ale usiłuje zyskać na czasie - uruchamia procedury przygotowawcze, 

sugeruje próbny krąg, a cały czas gorączkowo próbuje połączyć się z przełożonymi, aby od „góry” 

otrzymać zakaz przyjęcia samolotu. Czym się to kończy - wiadomo. 

   W tej sytuacji całkowicie uzasadnione było zacytowanie natchnionych słów poety: ”inni szatani byli 

tam czynni !” Szkoda wszakże, że na tym poprzestano, nie przytoczono metafory o ręce i ślepym mieczu, 

a zwłaszcza, że nie prześledzono krok po kroku, ogniwko po ogniwku łańcucha zależności przyczynowo-

skutkowych wiążących miecz z ręką. W rezultacie powstała sytuacja taka, jakby oddano wystrzał 

uzbrojonym pociskiem ciężkiego kalibru, ale nie wymierzony do celu, lecz skierowany w przestrzeń.  

A skutek - pocisk stracony, efekt zerowy. Przy takim spojrzeniu widoczne jak na dłoni i czytelne stają się 

złowrogie knowania Wschodu, który - na pozór palcem nie tknąwszy sprawy - zdołał spowodować 

wybuch. 

   Jak widać, przeprowadzenie logicznego rozumowania połączonego z drobnymi eksperymentami 

semantyczno-imaginacyjnymi pozwoliło na podstawie powszechnie znanych faktów przekonująco ukazać 

główne czynniki sprawcze, które przesądziły o zaistnieniu katastrofy i o jej przebiegu. To oczywiście 

tylko ogólny zarys rozwiązania, wymagający dopracowania licznych kwestii szczegółowych, ale na 

pewno skuteczniej przybliżający do celu, niż obsesyjne doszukiwanie się śladów dynamitu, trotylu, 

semteksu czy innych substancji potrzebnych do potwierdzenia urojeń o detonacji.  

   

 

 Domagamy się prawdziwej prawdy!  

                                                                                                 Bolesław Liwowski 
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 Wspomnień czar 

 

 
Wycieczka do Wisły 

 
 

   Będzie to krótka relacja z przepięknej wycieczki do Wisły w dniach 3-6 IX 2013 r. dla tych , którzy nie 

mogli, lub, co gorsza nie chcieli na nią pojechać, a dla tych, którzy pojechali, przypomnieniem miłych 

chwil spędzonych w „doborowym towarzystwie”. 

   Jak zwykle pierwszy dzień spędziliśmy do południa w autokarze podziwiając krajobrazy „pięknej 

naszej Polski całej”, lecz po południu zwiedzaliśmy imponujący zamek w Pszczynie.  

   Najpierw była to rezydencja książąt pszczyńskich wzniesiona w latach 1424-1449 w stylu gotyckim. 

Lata panowania Promnitzów (1548-1765) to okres przekształcania gotyckiej budowli obronnej  

w reprezentacyjną rezydencję renesansową, a po 1737 - w trójskrzydłowy pałac barokowy. Po 

wygaśnięciu pszczyńskiej linii rodu dobra przejął Hans Heinrich X, hrabia von Hochberg z Książa na 

Dolnym Śląsku. Kolejny z Hochbergów, książę Hans Heinrich XV (1861-1938) poślubił słynną z urody 

Angielkę Marię Teresę Cornwallis-West nazywaną Daisy, żyjącą w latach 1873-1943). Zwiedziliśmy 

wystawę „Klejnoty księżnej Daisy”, a ona sama zwana jest w Polsce jako ostatnia rezydentka zamku 

Książ. Wielu jest poszukiwaczy skarbu w podziemiach i rozlicznych tunelach zamku Książ, szczególnie 

jej słynnych pereł. Te wątki historyczne znajdziecie państwo w książce Joanny Bator „Ciemno prawie 

noc”, którą niedawno przeczytałam i ucieszyłam się, że księżna Daisy przedstawiona jest w niej jak pani 

niezwykle szczodra i litościwa dla okolicznych mieszkańców, szczególnie w czasie wojny. Została 

pochowana w mauzoleum obok zamku Książ. Podczas I wojny światowej w latach 1914-1917 w zamku 

pszczyńskim mieściła się główna kwatera wschodnia cesarza niemieckiego Wilhelma II, z siedzibą sztabu 

wojsk niemieckich, a w 1945 radziecki szpital przyfrontowy. W czasie działań wojennych zamek nie 

ucierpiał i o dziwo, nie został zdewastowany ani rozkradziony. Krótko po wojnie, a dniu 9 maja 1946 r. 

Udostępniono go zwiedzającym jako muzeum. Obecny wygląd rezydencja zawdzięcza ostatniej 

przebudowie dokonanej w latach 1870-78 według projektu francuskiego architekta Aleksandra Hipolita 

Destailleura. Zamek w Pszczynie jest jednym z najcenniejszych muzeów-rezydencji w Polsce, 

wyróżniającym się autentycznością (posiada zachowane w 80% wyposażenia) i wiernością w utrzymaniu 

dawnego wyglądu i otocznia. Dbałość o budynek, wnętrza i piękny park została wielokrotnie doceniona  

i wyróżniona nagrodami, m. in. pozarządowej organizacji Europa Nostra za odtworzenie wnętrz w 1995 r. 

   Zostawiając te piękne sale urządzone w stylu eklektycznym, czasem było to nagromadzenie zbyt 

licznych mebli i cennych przedmiotów - wsiadamy do autobusu i mkniemy do Wisła, gdzie czeka na nas 

obiadokolacja, a po zakwaterowaniu i rozpakowaniu się idziemy na wieczorny spacer po Wiśle  

w świeżym, górskim powietrzu. Po spacerze zajęcia w podgrupach, o których historia milczy. 

   Jesteśmy zakwaterowani w hotelu Jur-Gost w Wiśle, gdzie oprócz obszernej jadalni na parterze 

znajduje się dyskoteka - czyli piwnica o ścianach przybranych malowidłami krajobrazów Włoch, a w tej 

części, gdzie spożywamy obiadokolację - wizerunkami wnuków właściciela hotelu ubranych w stroje 

góralskie. Drugiego dnia po smacznym śniadaniu i o przyzwoitej porze - godz. 8-ej, wyjazd o jeszcze 

przyzwoitszej, bo o 9.15 na zwiedzenie z autokaru po drodze do Koniakowa. 

   Muszę nadmienić, że mieliśmy przez 2 dni znakomitego przewodnika, który znał swój fach jak mało 

kto. Nie tylko wiedział wszystko o co ważniejszym domu w Wiśle, ale znał fakty historyczne i dzielił się 

z nami obficie wiedzą o regionie z dziedziny geografii i innych nauk pokrewnych. Swoje relacje 

przeplatał dowcipami, czyniąc duże ilości informacji przyswajalnymi. Oprócz domów Adama Małysza, 

jego rodziców i teściów zobaczyliśmy skocznię im. Małysza w Wiśle-Malince, która została zbudowana 

w 2008 r.. Jest to jedna z dwóch dużych skoczni w Polsce. Druga, Jak wiemy, znajduje się w Zakopanem 
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i zwana jest Wielką Krokwią. Na trybunie głównej są 1233 miejsca, oprócz tego zawody może oglądać 

ok. 10 tys. osób korzystających z miejsc stojących. Nawierzchnia igielitowa, sztuczne oświetlenie  

i wyciąg krzesełkowy. Nieliczni z nas bardzo chcieli pojechać kolejką na sam szczyt skoczni, ale nie było 

czasu, bo czekały na nas Muzeum Koronki w Koniakowie, chata Kawuloka w Istebnej oraz Czantoria. 

   W Muzeum na pierwszym miejscu na ścianie prezentuje się dość duża serwetka pod szkłem – specjalny 

dar dla królowej angielskiej Elżbiety II, która nie doczekała się prezentu, gdyż Maria Gworek nie zdążyła 

jej dokończyć umierając w 1962 roku. Muzeum to powstało właśnie w 1962 w jej domu po jej śmierci. 

Jest to mała chata, gdzie wszystkie ściany pozawieszane są koronkami od małych serwetek do serwet na 

stół i obrusów. Inne eksponaty to czepce, obszycia chust, kryzy, kołnierzyki, wstawki do bielizny 

pościelowej i firanki. Dużym powodzeniem wśród nas cieszyły się aniołki na  choinkę w postaci 

koronkowych sukienek z główką. Parę lat temu wprowadzono też bieliznę typu stringi, co spowodowało 

protesty innych koronczarek 

   Następnie zwiedzaliśmy chatę Kawuloków w Istebnej. Jest to kurna chata, która z zewnątrz wygląda na 

bardzo kruchą i zniszczoną. Zbudowana w 1863 r. wewnątrz kryje muzeum w postaci niewielkiej izby 

regionalnej z zabytkowym piecem, meblami, naczyniami oraz pokaźną kolekcją ludowych instrumentów 

muzycznych. Gospodarzem był znakomity przewodnik Jaśko, który opowiadał nam o tradycyjnych 

obrzędach odbywających się w chacie, np. pasowanie na przewodników kandydatów zdających egzamin  

i życiu w dawnych czasach jego pradziadków i dziadków. Opowieść była niezwykle barwna, w ciekawej 

gwarze tego regionu, przeplatana grą na różnych dawnych instrumentach ludowych. Było bardzo wesoło, 

mimo że siedzieliśmy ściśnięci na twardych ławach ustawionych wzdłuż ścian, gdyż były tam 2 grupy 

zwiedzających - my i wycieczka Ślązaków. Wybuchom śmiechu nie było końca, gdyż Jaśko co chwila 

wplatał jakiś dowcip o starych czy młodych turystach odwiedzających chatę. Gdy przyszła kolej na 

zadawanie pytań, okazało się, że nie wszystkie „wice” Jaśka były wyreżyserowane, gdyż strzelał 

dowcipem odpowiadając na nasze pytania. 

   Natomiast koliba pasterska nie była czynna, ale jest to miejsce, gdzie wędzi się sery owcze czy 

mieszane z mleka krowiego i owczego. Sprzedaż została uruchomiona w sklepie, gdzie nabyliśmy sery  

i prawdziwą bryndzę, której nie można już kupić w Zakopane, mieście głównym. I wreszcie pełni wrażeń 

i prezentów nabytych drogą kupna w sklepiku koło koliby udaliśmy się  kierunku Czantorii.  

   Tu dwa zdania o samej górze: Wielka Czantoria - 995 m n.p.m. to najwyższe wzniesienie pasma 

Czantorii w Beskidzie Śląskim. Jest szczytem graniczącym między Polską a Czechami. Na położoną 

poniżej szczytu polanę Stokłosicę dociera kolej linowo-krzesełkowa z Ustronia Polanicy wybudowana  

w 1967 r. i zmodernizowana w 2007. Ze szczytu widać Panoramę Beskidu Śląskiego, Beskidu 

Morawsko-Śląskiego, rzekę Wisłę oraz Pogórze Śląskie i Górny Śląsk. A teraz nasze wrażenia: pogoda 

oszalała, temperatura ok. 25
o 
C, piękne słońce, niebo - Côte d

, 
Azur czyli nieba lazur z Wybrzeża Riwiery 

Francuskiej i my - stajemy w kolejce linowej po 4 osoby naraz. Trzeba przejść przez bramkę i wsiąść  

w biegu – dużo inwencji i …jedziemyyy! Wiemy, że po drodze  po drodze trzeba się upiększyć i przybrać 

„przyjemny wyraz twarzy”, bo w pewnym miejscu, już blisko półszczytu, zrobią nam fotkę. Jedziemy, 

jedziemy i nagle: „Uwaga, photo!” widzimy napis gdzieś w dole i wszyscy czworo sprężamy się  

i wykrzywiamy w sztucznym uśmiechu. Część z nas podziwiała widoki, część poszła na sam szczyt,  

a nawet na wieżę widokową po stronie czeskiej, a część postanowiła uwiecznić się w charakterze 

sokolników, gdyż była taka możliwość z zagrodzie „pokazy ptaków drapieżnych” zrobienie zdjęć 

własnym aparatem z sokołem na ręce. Zjechaliśmy na dół i pojechaliśmy obejrzeć zaporę ziemną  

i zbiornik wodny z Jeziora Czerniawskiego w Wiśle Czarnym. Jest to miejsce połączenia Białej i Czarnej 

Wisełki. Potok wypływający ze zbiornika - Wisełka - po przyjęciu wód Malinki przyjmuje nazwę Wisła. 

W pobliżu znajduje się szczyt Baraniej Góry.  

   Pełni wrażeń udaliśmy się do naszego hotelu na obiadokolację, a następnie na spacery indywidualne po 

Wiśle. Ciekawym obiektem był ogromny hotel Gołębiewski, którego parter zwiedziliśmy - przestronne 

jadalnie, kawiarnie pełne kwiatów doniczkowych i sklep jubilerski z wspaniałą biżuterią. Ma on 564 

pokoje oraz 17 apartamentów. Myślę, że przez większość roku dużo z nich stoi pustych, zapełnić je mogą 

tylko kurso-konferencje i spotkania integracyjne korporacji i firm. 

  Dzień trzeci. Po śniadaniu wyjechaliśmy do Cieszyna, bu zwiedzić miasto i zrobić zakupy przed 

„wieczorkiem” - spotkaniem integracyjnym. Jest to miasto trans graniczne z rzeką Olzą dzielącą je na pół. 

Na przełomie IX i X w. na Wzgórzu Zamkowym wzniesiono gród, wokół którego rozwijało się miasto. 

Szlak książąt cieszyńskich prowadzi po miejscach związanych z panowaniem książąt z dynastii Piastów 

cieszyńskich i rządami Habsburgów. 
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   Na Wzgórzu Zamkowym wciąż stoi dawna kaplica zamkowa - romańska rotunda z XI w., najcenniejszy 

zabytek Śląska Cieszyńskiego, której wizerunek widnieje na banknocie 20 zł. Z pozostałej od czasów 

gotyckiego zamku książęcego Wieży Piastowskiej podziwiać można przepiękną panoramę aż po pasma 

Beskidu Śląskiego i Śląsko-Morawskiego. Oczywiście paru „śmiałków” wspięło się tam, by ją podziwiać. 

Następnie przez most graniczny na Olzie - w połowie znajduje się niewidoczna prawie granica - udaliśmy 

się do czeskiej części Cieszyna, gdzie pan przewodnik zaprowadził nas do 2 sklepów obficie 

zaopatrzonych w alkohole wszelkiego autoramentu, nawet 1 litr spirytusu za 10 zł i inne artykuły 

spożywcze. Na rynku spróbowaliśmy specjałów cieszyńskich - ciastek, lodów, i kawuś, a paru turystów 

pobiegło zwiedzić Kościół Jezusowy - największy kościół ewangelicko-augsburski. Obładowani 

prezentami dobrami wszelakimi pojechaliśmy do Górek Wielkich, gdzie znajduje się muzeum Zofii 

Kossak-Szczuckiej Szostakowskiej (1889-1968). Była ona jedną z najwybitniejszych pisarek polskich XX 

w. Była córką Tadeusza, bliźniaka brata Wojciecha Kossaka i wnuczką Juliusza, znanych malarzy.  

W 1923 r. osiadła w Górkach Wielkich i została tu do 1938 r. Tu powstały jej najwybitniejsze utwory 

„Nieznany kraj”, „Wielcy i mali” i wielkie powieści historyczne, wśród których trylogia „Krzyżowcy”, 

„Król trędowaty” i „Bez Oręża”, tłumaczone na 16 języków przyniosła ja rozgłos i znaczące nagrody. 

Okupację przeżyła w Warszawie angażując się w pracę konspiracyjną. Była założycielką Rady Pomocy 

Żydom „Żegota”. Dostała za to medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” oraz tablicę pamiątkową 

w Jerozolimie. Przeżyła Auschwitz („Z otchłani”) a potem Pawiak. Uwolniona w lipcu 1944 r. wzięła 

udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie zmuszona do opuszczenia kraju przebywała w Anglii. Tam 

powstało „Przymierze”, „Rok polski” i cz. I „Dziedzictwa”. W 1957 r. wróciła do Polski i osiadła  

w Górkach. Zamieszkała w domku dawnego ogrodnika, gdzie obecnie mieści się jej muzeum 

biograficzne, które powstało w 1973 r. Dwór spłonął w 1945 r. Pochowana jest na cmentarzu w Górkach 

Wielkich. Byliśmy przy jej grobie i oddychaliśmy literacką atmosferą ciszy i spokoju małego domku, 

gdzie powstało tak wiele wspaniałych utworów. Obok znajduje się duży, nowoczesny budynek w miejscu 

spalonego dworu. Fantastycznym urządzeniem są filmy zrobione ze zdjęć z jej bogatego życia w ścianie  

z głosem nagranym przez samą autorkę. Mieliśmy wrażenie, jakby stąd przed chwilą wyszła, a my 

podglądamy jej życie - dzieci, gości, psy - wchłaniając atmosferę tamtych lat. 

   Wieczorem spotkaliśmy się po kolacji na tańce, hulanki, swawole w piwniczce, gdzie najważniejszym 

motywem integrującym były…śpiewy. 

   Ostatni dzień wycieczki - odpoczynek do 12-tej, przeznaczony na zakupy i spacery po Wiśle przy 

pięknej pogodzie. Potem podzieleni na dwie grupy zwiedzaliśmy imponujący zamek - rezydencję 

prezydenta RP. Był to pierwotnie pałacyk myśliwski arcyksięcia cieszyńskiego Fryderyka Habsburga. 

Budowę ukończono w 1907. W 1927 Sejm Województwa Śląskiego przeznaczył go na rezydencję 

Prezydenta RP. Wyremontowano go, ale spłonął całkowicie, gdyż był z drewna. Po pożarze   Sejm Śląski 

podjął decyzję o budowie nowego obiektu, który ukończono w 1931 r. 21 stycznia 1931 r. został 

przekazany prezydentowi Ignacemu Mościckiemu. 

   Obiekt składa się z Zamku Górnego - właściwej rezydencji, części konferencyjnej i pokoi hotelowych,  

i zamku Dolnego Gajówki - restauracji i pokoi hotelowych oraz kaplicy z 1909 r. pod wezwaniem św. 

Jadwigi Śląskiej. Zaprojektował go krakowski architekt Adolf Szyszko-Bohusz, wnętrza zaprojektowali 

Andrzej Pronaszko i Włodzimierz Podlewski. Na szczególną uwagę zasługują meble, zaprojektowane 

przez Andrzeja Pronaszką. Wjechaliśmy na samą górę autokarem i przeżyliśmy coś bardzo pięknego - 

zamek jest niezwykle urokliwym miejscem o ogromnych pokojach i korytarzach wypełnionych bardzo 

nowoczesnymi meblami z lat 30-tych i pięknymi lampami. Ściany pokryte są trofeami myśliwskimi  

i zdjęciami sławnych ludzi - polityków czy mężów stanu. Byliśmy „zbudowani” faktem, że Pan 

Prezydent udostępnia zamek nieodpłatnie szerokiej publiczności w grupach 20-osobowych, gdy tylko 

sam nie odwiedza tego pięknego miejsca. Widoki zapierające dech w piersiach. 

 

 
Opracowała Małgorzata Ossowska 
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Z prac naszych archeologów 

 

 

 
 

 

Przypadki psychiatryczne 
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Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych 
 
 
 

Cała naprzód 

 

 
 

 

Rząd po liftingu 
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