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Od redakcji 

 

 

 

            Z okazji Dnia Kobiet każdej Koleżance wirtualny kwiatek, 
wirtualne ucałowania rączek, oraz wcale nie wirtualne, lecz jak   
najbardziej realne serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej 
pomyślności składają redakcyjne chłopy. (Bez pretekstu w postaci Dnia 
Kobiet robimy to samo, tylko po cichu). 
 
   Szanowni Czytelnicy! 

 

   Pierwszy numer pisemka ukazał się w lutym 2006 roku, na wyraźne zapotrzebowanie  

związkowej społeczności, wyrażanej w trakcie kilku wcześniejszych uchwał zebrań 

sprawozdawczo-wyborczych naszej uczelnianej organizacji. W zamyśle wnioskujących miało 

ono mieć prostą formę biuletynu, który informowałby o ważnych wydarzeniach w życiu 

organizacji, pracach Rady Zakładowej czy też Rad Oddziałowych. Wiadomo było, że jego żywot 

oraz częstotliwość ukazywania się zależeć może tylko od zasobu i jakości  materiałów, które 

mogłyby być publikowane w pisemku. Spodziewając się, że nie będzie ono wydawnictwem 

periodycznym  kol. redaktor prof. B. Liwowski wymyślił jego nazwę - Incydentalnik, pisemko 

RZ ZNP w UŁ. 

   Przyznamy się bez bicia, że powołane kolegium redakcyjne nie miało wielkiego doświadczenia 

na polu wydawniczym, tym bardziej na tak specyficznym, jakim jest edycja pisemka 

związkowego, które winno, jak sądzimy, prezentować codzienne życie związkowej rodziny i jej 

kierowniczych instytucji. 

   Z czasem, ucząc się na błędach, zaczęliśmy na łamach Incydentalnika prezentować nie tylko 

ważne materiały związkowe, ale również - by pisemko nie było nudnawo-sprawozdawcze - 

artykuliki w dziale Bez Autocenzury, Z  Życia Sekcji Emerytów i Rencistów, Wspomnień 

Czar czy Takie Sobie Myśli - wszystkie opatrzone kolorowymi „ludzikami”. 

    Ostatnio jednak doszliśmy do przekonania, że większość materiałów jest autorstwa członków 

Sekcji Emerytów i Rencistów, zresztą bardzo prężnie działającej, a kompletnie brakuje w nim 

tekstów odnoszących się do działu Z Życia i Prac Organizacji Oddziałowych. Na tym polu 

ponosimy porażki. Zastanawiając się nad przyczyną  takiego stany rzeczy, sądzimy, iż być może: 

nasze pisemko nie dociera do Rad Oddziałowych, ich aktywność jest zbyt mała i nie prowadzą 

(poza spotkaniami integracyjnymi) innych form działalności albo ich członkowie, nie chcąc 

narażać się przełożonym, w atmosferze niepewności o swój uniwersytecki byt, obawiają się 

poinformować szersze (związkowe) forum o swoich bolączkach i codziennych problemach. 

Wydaje się, iż przepływ informacji pomiędzy Radami Oddziałowymi i Radą Zakładową  i vice 

versa ulega wyraźnemu zakłóceniu. Tym samym nie służy to zwartości szeregów związkowych 

oraz efektywności związkowej pracy. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem - piszcie, 

publikujcie istotne dla Was - Koleżanki i Koledzy - teksty, nawet interwencyjne, dla których 

zawsze znajdzie się miejsce w naszym, wspólnym przecież Incydentalniku.  Nie chcielibyśmy, 

żeby nasz biuletyn stał się pisemkiem li tylko tworzonym przez emerytów i rencistów i do tej 

grupy tylko skierowanym. 

   Nasza skromna redakcja zwraca się do P.T. Czytelników Incydentalnika z gorącym apelem: 

   -  prosimy o uzasadnione opinie o potrzebie lub nie kontynuacji prac redakcji i edycji pisemka, 
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   -  prosimy o własne, odautorskie, nawet pisane nie pod swoim nazwiskiem materiały, które 

      Waszym zdaniem mogą znaleźć się na łamach naszego pisemka, 

   - prosimy o aktywne współredagowanie pisemka, które może dalej funkcjonować tylko  

      w oparciu o odautorskie materiały, bo zespół redakcyjny nie jest w stanie „sam z siebie”, bez   

      szerszej wiedzy, zapełniać łamy „wydumanymi” tekstami. Mogą to być nawet sprawdzone  

      przepisy kulinarne! 

  I na koniec - gorąco prosimy o recenzje naszych wysiłków, które składają się na 

nieperiodyczne pisemko, zwane Incydentalnikiem.  

 

 

                                                                                                                                                          
Z historii ruchu związkowego. Cz. 2. 

Polski ruch związkowy w zaborach ( 1869 – 1918 ) 

 

   W połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim czyli w Królestwie Polskim następowały przemiany,  

w wyniku których zanikały feudalne stosunki własnościowe, a jednocześnie miał miejsce rozwój 

kapitalizmu. Na wsi, w wyniku carskiej reformy uwłaszczeniowej (1864), powstała rzesza robotników 

najemnych. Jej rezultatem było daleko posunięte ekonomiczne rozwarstwienie ludności chłopskiej. Rosła 

liczba pozbawionych roli i ci wyruszyli do pracy w powstających ośrodkach przemysłowych. Ogromne 

znaczenie miało otwarcie przed przemysłem Królestwa Polskiego rynku rosyjskiego, gdy w roku 1851 

zniesiono granicę celną między Królestwem a innymi obszarami państwa. Jednocześnie wprowadzono 

wysokie cła ochronne na towary sprowadzane z zagranicy. Mówiąc dzisiejszym językiem pojawili się 

inwestorzy niemieccy i francuscy. Najwcześniej rozwinął się przemysł włókienniczy (Łódź  

i okręg łódzki, Białystok i okolice), a także przemysł ciężki: metalowy (Warszawa), górnictwo  

i hutnictwo (Zagłębie Dąbrowskie). Rozwijał się przemysł rolno-spożywczy, a szczególnie 

cukrownictwo, młynarstwo i gorzelnictwo. Królestwo Polskie przekształcało się w kraj przemysłowo - 

rolniczy oparty o fabryki i rozwinięte rzemiosło. Wzrosła liczebnie klasa robotnicza. Dokonywały się też 

fundamentalne zmiany społeczne. Zanikała warstwa szlachecka, której zamożny odłam przekształcił się 

w ziemiaństwo, a uboższy w nową warstwę społeczną: inteligencję humanistyczną i coraz liczniejszą 

inteligencję techniczną, tak bardzo potrzebną do kierowania procesami produkcji. Rodziła się burżuazja 

(wielki kapitał rodzimy i zagraniczny oraz drobni właściciele zakładów pracy).   

   Rozwój przemysłu, a więc ilościowy rozwój fabrycznego proletariatu spowodował konieczność 

wprowadzenia ustawodawstwa pracy, ale dopiero w latach 1882-1884 pojawiły się odpowiednie przepisy. 

Zakazywały one zatrudniania dzieci do lat 12 i młodocianych (poniżej lat 15) i powyżej 8 godzin 

dziennie, oraz w nocy. W roku 1885 zakazano pracy kobiet w kopalniach, pod ziemią. Od roku 1886 

wprowadzono obowiązek zawierania umów o najmie, zasadę dwutygodniowego wypowiadania pracy,  

a także wprowadzono regulaminy fabryczne. Organem, który kontrolował przestrzeganie ustaw 

dotyczących pracy była inspekcja fabryczna. Ustawodawstwo ubezpieczeniowe pojawiło się w pierwszej 

połowie XIX, ale tylko w górnictwie i hutnictwie, gdzie zorganizowano tzw. kasy brackie jako formy 

przymusowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Z biegiem lat kasy powstawały także  

w innych branżach jako instytucje dobrowolne. Natomiast od początku istniał jeden przepis: zakaz 

strajków, za które przewidziano kary więzienia od 3 tygodni do 3 miesięcy. Trzeba pamiętać  

o absolutystycznym systemie caratu, o politycznym ucisku i o braku swobód demokratycznych. Brak 

polskiego szkolnictwa sprawiał, że 2/3 robotników było analfabetami. Wyższym poziomem oświaty 

wyróżniali się rzemieślnicy, kolejarze i metalowcy.  

   Pierwszymi organizacjami, które wspomagały materialnie robotników w okresie strajków były założone 

przez Ludwika Waryńskiego Kasy Oporu. Fundusz strajkowy powstawał ze składek członków kas  

i wynosił miesięcznie 5 kopiejek (0,3% przeciętnej płacy). Warunki polityczne powodowały, że walkę 

ekonomiczną robotników przejmowały bezpośrednio robotnicze partie polityczne (np. Proletariat  

L. Waryńskiego), ale miało już miejsce sporadyczne tworzenie osobnych organizacji zawodowych.  

W roku 1884 powstało w Warszawie Towarzystwo Pomocy Subiektów Handlowych i Przemysłowych 

Wyznania Mojżeszowego, w 1887 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Pracowników Biurowych  

w Łodzi. Były to przede wszystkim organizacje samopomocowe.  
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   Akcje strajkowe nasiliły się w latach 1890-1892 z powodu ostrego kryzysu ekonomicznego, bezrobocia 

i obniżania płac. Spory wpływ miały także uchwały II Międzynarodówki (Paryż 1889)  

o obchodach święta 1 Maja pod hasłami wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. W Królestwie Polskim 

postanowienia te realizowały nowe organizacje polityczne: II Proletariat i pozostający pod wpływem 

nacjonalistycznej Narodowej Demokracji (endecji) Związek Robotników Polskich (ZRP). Obie te partie 

zaczęły organizować nowe Kasy Oporu. Fundusz kasy w Warszawie liczył ok. 1 tys. rubli, z których 

skorzystały setki strajkujących robotników. Kasy Oporu nie trwały jednak długo i po roku zostały rozbite 

z powodu masowych aresztowań działaczy ZRP. 

   Masowe protesty, a szczególnie „bunt łódzki” - strajk powszechny robotników Łodzi i okręgu 

łódzkiego w dniach 2 - 5 maja 1892 roku, w którym wzięło udział kilka tysięcy pracowników sprawiły, że 

na scenie politycznej pojawiły się dwie nowe partie robotnicze: Polska Partia Socjalistyczna (PPS)  

i Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (od roku 1900 jako Socjaldemokracja Królestwa Polskiego  

i Litwy SDKPiL ), które  wywarły wpływ na walkę ekonomiczną i kształtowanie się ruchu związkowego 

mimo różnic programowych jakie dzieliły te dwa ugrupowania. PPS uznawała klasową odrębność 

proletariatu i jego walkę z kapitalizmem, ale podstawowym dla niej celem było odzyskanie 

niepodległości. SDKP dążyła do rewolucji społecznej i ustanowienia ustroju socjalistycznego,  

a w bieżącej taktyce akcentowała obronę podstawowych interesów ekonomicznych robotników, 

rozwijanie masowej walki poprzez inicjowanie strajków i zakładanie organizacji związkowych. W roku 

1894 SDKP opracowała Statut robotniczych związków fachowych, których członkowie mieli być ściśle 

związani z partią i na jej rzecz przekazywać 1/3 swoich uposażeń. Przystąpienie do strajku winno być 

uzgadniane w porozumieniu z władzami partyjnymi. W roku 1894 utworzono w Warszawie 8 takich 

związków. 

   Wojna rosyjsko-japońska z lat 1904-1905 przyspieszyła ostry kryzys społeczno-polityczny. Ziemie 

Królestwa Polskiego ogarnęła głęboka depresja gospodarcza: wzrost bezrobocia, obniżenie zarobków  

o 30-50%, drożyzna. Główną rolę w walce strajkowej odgrywały wielkie ośrodki przemysłowe: Łódź, 

Warszawa, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza. Najbardziej aktywni byli włókniarze, metalowcy, robotnicy 

przemysłu chemicznego, drzewnego i skórzanego. Pojawiła się więc kwestia utworzenia związków 

zawodowych i z inicjatywy PPS, SDKPiL, żydowskiej partii robotniczej Bund i endeckiego Narodowego 

Związku Robotników tworzono związki zakładowe, lokalne i pierwsze ogólnokrajowe. Początkowo były 

to tzw. grupy fabryczne (np. w Warszawie Organizacja Robotników SDKPiL w metalurgicznych 

zakładach Lilpopa, w Łodzi - Związek Socjaldemokratyczny Robotników Fabryki Scheiblera,  

a w Ostrowcu Związek Zawodowy Metalowców.) W czerwcu 1905 roku władze PPS postanowiły 

powołać do życia Komisję Związkową, która wkrótce przekształciła się w Komisję Organizacyjną 

Związków Zawodowych (KOZZ) i jesienią tegoż roku powstał Związek Zawodowy Kolejarzy  

i Warszawski Związek Metalowców. Pojawiły się również organizacje pozostające pod auspicjami 

SDKPiL. W Łodzi od czerwca 1905 roku funkcjonował Związek Robotniczy Fabryki Scheiblera  

i Grohmana, a niebawem Łódzki Socjaldemokratyczny Związek Tkaczy. Podjęto też decyzję  

o utworzeniu związków obejmujących cały zabór rosyjski i w grudniu 1905 roku ukształtowała się 

Centralna Komisja Socjaldemokratycznych Związków Zawodowych, której zadaniem było tworzenie 

związkowych organizacji. Z drugiej strony pod wpływem Narodowej Demokracji i Narodowego Związku 

Robotników zaczęły powstawać „narodowe” zwane też „polskimi” związki zawodowe. U początków 

swego istnienia związki zawodowe w Polsce były więc mocno upolitycznione i żadna partia nie chciała  

z ich partyjności zrezygnować. Mimo jednak zasadniczych różnic polityczno-programowych bardzo 

często miały miejsce wspólne, solidarne akcje związków zawodowych PPS i SDKPiL (wspólne komitety 

strajkowe, międzypartyjne i międzyzwiązkowe komisje lokautowe). 

   Na początku 1906 roku władze carskie przystąpiły do rozprawy z robotnikami, stosując surowe 

represje. Masowo stosowano areszty, więzienia i zesłania. Często stosowano karę śmierci. Mimo to PPS  

i SDKPiL nie zaprzestały działań w rozwijaniu ruchu związkowego zwracając szczególnie uwagę na 

najliczniejsze środowisko robotnicze jakim byli metalowcy. W grudniu 1906 roku powstał z inicjatywy 

PPS Warszawski Związek Metalowców, a w maju 1907 roku na mocy uchwały wspólnej konferencji 

delegatów z całego Królestwa Polskiego powołano do życia ogólnokrajowy Związek Zawodowy 

Robotników Przemysłu Metalowego. Związek posiadał własny fundusz strajkowy, prowadził Biuro 

Pośrednictwa Pracy oraz udzielał porad prawnych i zorganizował opiekę lekarską.  

   PPS inspirował też powstanie Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Włókienniczego  

z centralą w Łodzi. Ta organizacja związkowa była najliczniejsza (45 tys. członków) i najbardziej 
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aktywna w całym zaborze rosyjskim, a także bardzo sprawnie zarządzana. Fundusz strajkowo-lokautowy 

wynosił 75 tys. rubli (!) i był przyznawany robotnikom, którzy stracili pracę z powodu lokautu czyli 

zamknięcia fabryki przez ich właściciela jako formy walki z robotniczymi protestami, przede wszystkim 

ze strajkami. Z innych organizacji związkowych tym razem pod auspicjami SDKPiL należy wymienić 

Socjaldemokratyczny Związek Kolejarzy. 

   Obok PPS, SDKPiL i Narodowej Demokracji również kościół katolicki podejmował inicjatywy  

w tworzeniu związków zawodowych. Działania te doprowadziły do zjednoczenia wielu małych lokalnych 

katolickich organizacji i w roku 1906 powołano do życia  Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich. 

W końcu roku 1907 SRCh liczyło 25-30 tys. członków. Organizacja ta deklarowała finansową pomoc 

zapomogową na wypadek choroby, śmierci, bezrobocia, interweniowała w sporach między robotnikami  

a przedsiębiorcami, wprowadziła sądy polubownie, podejmowała się prawnej obrony robotników, 

zorganizowała biura pośrednictwa pracy, biura porad lekarskich.  Ważnym odcinkiem działalności SRCh 

była praca kulturalno-oświatowa prowadzona m.in. na łamach własnego organu prasowego, tygodnika 

„Pracownik Polski”, który otrzymywał bezpłatnie każdy członek stowarzyszenia. Organizowano także 

odczyty, pogadanki, zakładano biblioteki, czytelnie, zespoły muzyczne.  

   W latach 1905-1906 powstawało wiele organizacji zawodowych formalnie niezwiązanych z partiami 

politycznymi. W związkach tych jednoczyli się coraz częściej pracownicy umysłowi. W listopadzie 1905 

roku utworzono Zjednoczenie Związków Królestwa Polskiego. W jego skład weszło trzynaście 

organizacji: inżynierów, techników, kolejarzy, pracowników bankowych, handlowych, ubezpieczeń, 

farmaceutów i nauczycieli. Również w listopadzie tego samego roku utworzono Związek Pracowników 

Ubezpieczeń Państwowych, natomiast pracownicy poczty weszli do Wszechrosyjskiego Związku 

Pocztowo- Telegraficznego, a nauczyciele szkół ludowych powołali Związek Nauczycieli Ludowych, zaś 

nauczyciele szkół średnich Polski Związek Nauczycielski (grudzień 1905 r.), który obok żądań 

politycznych stawiał żądania ekonomiczne jak np. wprowadzenie minimum płac i zrównanie płac 

mężczyzn i kobiet. Mimo deklarowanej apolityczności inteligenckie związki zawodowe sympatyzowały  

z Polską Partią Socjalistyczną, niektóre z SDKPiL jak Socjaldemokratyczny Związek Zawodowy 

Pracowników Aptek, który blisko współpracował z pepesowskim Związkiem Farmaceutów Pracujących, 

organizując wspólne akcje strajkowe. Nie można pominąć wyróżniających się aktywnością i liczebnością 

organizacji związkowych w Łodzi, szczególnie zaś pracowników handlowych. Stowarzyszenie 

Pracowników Handlowych Żydów „Wzajemna Pomoc”, które liczyło 1200 członków.  

   Władze carskie uznały istnienie związki zawodowych i zalegalizowały ich działalność dekretem z dnia 

17 marca 1906 roku. Ta decyzja spowodowała rozwój masowego ruchu związkowego, który liczył 

łącznie 150 tys. osób, a więc 20-25 % ogółu pracowników najemnych. Ten pięciokrotnie wyższy poziom 

liczby członków organizacji związkowych aniżeli w zaborze austriackim i pruskim sytuował polskie 

związki na poziomie Anglii i Niemiec, a więc w krajach, gdzie istniała liczna klasa robotnicza i gdzie od 

dawna działały silne, legalne i masowe partie robotnicze.  

   Polityczny liberalizm nie trwał jednak długo. Wkrótce władze ruszyły do kontrofensywy delegalizując 

w latach 1908 - 1910 ponad 615 organizacji związkowych. Represje spowodowały 24-krotny spadek 

liczby członków związków (z 360 tys. do 15 tys.) Zamykano, zawieszano lub odmawiano legalizacji pod 

byle formalnym pretekstem, dokonywano rewizji w lokalach związkowych, konfiskowano dokumentację, 

aresztowano działaczy. Ruch związkowy został wtrącony w polityczną apatię. Dominowała postawa 

rezygnacji, strajki wygasły niemal całkowicie, natomiast gwałtownie wzrosła emigracja zarobkowa. PPS, 

PPS-Lewica i SDKPiL nie rezygnowały jednak z inspirowania akcji strajkowych rozszerzając żądania 

ekonomiczne o żądania polityczne, co znalazło dobitny wyraz w akcjach protestacyjnych podjętych  

z powodu ustawy z 6 lipca 1912 roku o ubezpieczeniach robotników w razie wypadku lub choroby. 

Ustawa ta wprowadzała kasy chorych w zakładach pracy, które miały być utrzymywane ze składek 

robotników (1-3% płacy) i z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców (2/3 wpłat od wszystkich 

zatrudnionych). Robotnicy mieli być ubezpieczeni obowiązkowo, a kasy kontrolowane przez 

przedstawicieli urzędów do spraw ubezpieczeń, przedstawicieli przedsiębiorców oraz wyznaczonych 

przez władze robotników. Ustawa nie mówiła nic o ubezpieczeniu od bezrobocia i utraty zdolności do 

pracy na starość. Przepisy dotyczyły 1/5 ogółu robotników i były krokiem wstecz nie tylko wobec 

podobnej ustawy z roku 1903, ale także w stosunku do zasad ubezpieczeń już wtedy istniejących  

i zwyczajowo przysługujących wszystkim utrzymującym się z pracy najemnej.  

   Po ukazaniu się ustawy ubezpieczeniowej rozpoczęły się akcje protestacyjne nie tylko  

w Królestwie Polskim, ale w całej Rosji. W Królestwie na czele tzw. kampanii ubezpieczeniowej stanęła 
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PPS, PPS-Lewica i SDKPiL pod hasłami rozszerzenia przepisów oraz pod hasłami politycznymi walki  

 caratem aż do jego obalenia. Partie te często traktowały protest przeciwko ustawie jako okazję do agitacji 

i propagandy swojego programu politycznego. W walkę o zmianę przepisów ubezpieczeniowych 

włączyły się bardzo aktywnie legalne i nielegalne związki zawodowe, proponując projekt własnej ustawy 

jak np. Robotniczą Ustawę Kas Chorych opracowaną przez wspólną komisję: Robotniczą Komisję 

Ubezpieczeniową. Władze carskie aresztowały członków RKU, innych wyrzucono z pracy i zakazano 

jakichkolwiek narad i protestów w sprawach ubezpieczeń. 

   Wybuch pierwszej wojny światowej (1914-1918) i jej przebieg w Królestwie Polskim, które 

 w rezultacie klęski wojsk rosyjskich przeszło pod okupację Niemiec i Austro -Węgier zmieniło 

radykalnie sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną w byłym zaborze rosyjskim. Upadła produkcja 

przemysłowa. Rosjanie ewakuowali wiele fabryk w głąb kraju. Bezrobocie wzrosło do 90% . Niemcy  

i Austriacy wywozili surowce i żywność, a tysiące robotników w poszukiwaniu środków do życia 

wracało na wieś. Poważnie zmniejszyła się liczba proletariatu. Rabunkowa polityka okupantów 

zniweczyła nadzieję na rozwiązanie kwestii niepodległości Polski przez Niemcy i Austrię, ale z drugiej 

strony bardziej liberalna polityka okupantów aniżeli za caratu stworzyła robotniczym organizacjom 

znaczne możliwości działania. Wykorzystały to PPS, PPS-Lewica i SDKPiL, które utworzyły  

w Warszawie wspólny Robotniczy Komitet Gospodarczy (RKG), a w Łodzi partie te zorganizowały 

Międzypartyjną Radę Robotniczą, która obejmowała tereny pozostające pod okupacją niemiecką 

(łódzkie, Zagłębie Dąbrowskie, Częstochowa). Na terenach okupacji austriackiej powołano Radę 

Związków Zawodowych Ziemi Lubelskiej, zaś w Warszawie Radę Związków Zawodowych  

m. Warszawy, w skład której weszło 10 związków branżowych. We wrześniu 1916 roku powstała  

z inicjatywy PPS kolejna centrala związkowa: Komisja Centralna Związków Zawodowych (KCZZ) 

zrzeszająca w 1917 roku 3,5 tys. członków. Utworzenie KCZZ doprowadziło jednak do rozbicia ruchu 

zawodowego na lewicę (związki rewolucyjne pozostające pod wpływami SDKPiL i PPS-Lewicy) oraz 

prawicę (związki socjaldemokratyczne, reformistyczne zdominowane przez PPS, a także organizacje 

związane z Narodową Demokracją i chrześcijańskie, pozostające pod wpływami Kościoła). 

   Na kilka miesięcy przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości ruch zawodowy w byłym zaborze 

rosyjskim umocnił się organizacyjnie, jakkolwiek nie był tak liczny jak przed rokiem 1914. Masowe 

akcje strajkowe i protestacyjne miały miejsce tylko na niektórych terenach (Łódź, Warszawa, Zagłębie 

Dąbrowskie), a związkową aktywność przejawiali włókniarze, górnicy, metalowcy i rzemiosło. Związki 

zawodowe były mocno i bardzo trwale podzielone ideowo i politycznie.  

   W skład zaboru austriackiego, który nosił oficjalną nazwę Księstwa Galicji i Lodomerii, wchodziło 

Wielkie Księstwo Krakowskie i Śląsk Cieszyński. Tereny te nazywane były potocznie Galicją,  

a ironicznie mówiono o Księstwie Golicji i Głodomerii z powodu panującej tam powszechnie biedy. 

Stolicą Galicji był Lwów. W roku 1848   uwłaszczono chłopów i ta decyzja wpłynęła w znacznym 

stopniu na ożywienie gospodarcze szczególnie na obszarach, na których znajdowały się bogactwa 

naturalne, duża ilość rąk do pracy, a obszarnicy inwestowali w przemysł. Wśród wielkich właścicieli 

ziemskich, obok austriackich i niemieckich, angażowali swój kapitał w budowanie fabryk, hut i kopalń 

również polscy arystokraci (Andrzej Lubomirski, Andrzej i Roman Potoccy, Eugeniusz i Adam 

Sanguszko). Również banki austriackie przyszły przemysłowcom z pomocą, udzielając poważnych 

kredytów. Obok przemysłu węglowego rozwijał się przemysł naftowy (zagłębie borysławskie), 

metalurgiczny i włókienniczy (okręg bielsko-bialski). Przeważał jednak w Galicji przemysł drobny, 

rzemieślniczy i chałupniczy, który stanowił 97% ogółu czynnych zakładów pracy, a zatrudnionych było 

w nim 69% osób pracujących zawodowo w przemyśle. Przemysł wielki stanowił tylko 0,2% ogółu 

przedsiębiorstw i pracowało w nim 17% ogółu zatrudnionych. Pod względem narodowościowym Galicja 

była bardzo zróżnicowana: Polacy stanowili połowę ludności (45 %), Żydzi 10 %, Niemcy 1% , 

natomiast Ukraińcy liczyli tyle, ile Polacy (ok. 45%). 

   Ustawodawstwo fabryczne datuje się w Austrii od roku 1842. Dekret cesarski ustalał  czas pracy dzieci 

w fabrykach (9-12 lat) na 10 godzin, a młodzieży (12-16 lat) na 12 godzin na dobę, zakazując 

zatrudniania ich na zmianie nocnej. Następne ustawy (rok 1854 i 1859) zobowiązywały właścicieli do 

opracowania regulaminu służbowego, a w roku 1883 ustanowiono inspektorów przemysłowych, których 

zadaniem było nadzorowanie warunków pracy w przedsiębiorstwach.  

   Austriackie prawo o stowarzyszeniach z roku 1852 przewidywało karę więzienia za wystąpienia 

robotników żądających lepszych warunków pracy i płacy, natomiast dozwalało prowadzenie działalności 

oświatowej i samopomocowej. W roku 1881 nowelizacja obowiązującej ustawy przemysłowej z roku 
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1859 nakazywała wręcz obowiązek należenia do korporacji czyli cechu majstrów i czeladników. 

Najszybciej założyli korporację drukarze w Lwowie, powołując Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 

Towarzyszy Sztuki Drukarskiej, które miało charakter kasy zapomogowej. W Cieszynie natomiast 

działało Katolickie Stowarzyszenie Robotników Rzemieślniczych o profilu kulturalno-oświatowym. 

Dopiero w roku 1870 anulowano przepisy zabraniające strajków i „zmów robotniczych”, a co 

najważniejsze zniesiono karną odpowiedzialność przewidzianą dla organizatorów i uczestników owych 

„zmów”. Przepisy te umożliwiły powstawanie rozmaitych stowarzyszeń, również zawodowych  

i politycznych. 

    Wydarzeniem politycznym było utworzenie na przełomie grudnia 1888 i stycznia 1889 roku 

Socjaldemokratycznej Partii Austrii (Sozialdemokratische Partei Östereich - SPÖ), która początkowo nie 

miała żadnej stałej struktury organizacyjnej, ale tworzyły ją 104 stowarzyszenia zawodowe, oświatowe  

i samopomocowe, liczące 15,5 tys. członków. Program SPÖ był marksistowski, rewolucyjny i głosił 

konieczność przejęcia środków produkcji. Partia uznała za najważniejszą walkę o demokratyczne prawa 

polityczne i poprawę warunków pracy i płacy. Zjazd austriackich socjaldemokratów głosił także  prawo 

do nieograniczonego organizowania się robotników w związki zawodowe we wszystkich 

przedsiębiorstwach, a szczególnie w przemysłowych. Rezolucja zalecała przyjmowanie do stowarzyszeń 

zawodowych robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, a także kobiety. Określono też 

podstawowe postulaty ruchu związkowego: a) 8-godzinny dzień pracy, b) wolność zrzeszeń, c) prawna 

ochrona robotników, d) prawo do niedzielnego odpoczynku, e) zakaz pracy w nocy, f) ustalenie zasad 

zawierania umów o pracę, g) ochrona pracy kobiet, h) wprowadzenie zasad ochrony życia i zdrowia 

robotników, i) wprowadzenie robotniczej kontroli nad stosowaniem ustawodawstwa pracy.  

   Pierwszy kongres austriackich związków zawodowych, który odbył się w Wiedniu w 1893 roku 

zdecydował o łączeniu samodzielnych, lokalnych stowarzyszeń zawodowych w związki ogólnokrajowe 

obejmujące całą monarchię. Ich zadaniem miało być tworzenie wspólnego funduszu dla wspomożenia 

bezrobotnych, wydawanie gazety związkowej, wspólne udzielanie pomocy strajkującym. Koordynacją 

działalności związkowej miała się zajmować ogólnokrajowa Komisja Zawodowa. Kongres zajął się też 

kwestią relacji między związkiem zawodowym a partią polityczną. Podkreślono tożsamość walki 

ekonomicznej i politycznej w oparciu o ideologię socjaldemokratyczną, a więc dążenie do likwidacji 

kapitalistycznego sposobu produkcji. W Galicji istniała utworzona we Lwowie w roku 1892 Galicyjska 

Partia Socjaldemokratyczna (krajowa organizacja Socjaldemokratycznej Partii Austrii), która na swoim  

V Zjeździe (1897 r.) mocno akcentowała konieczność zdecydowanie silnego wykorzystywania 

organizacji zawodowych do walki politycznej. Zasadnicze znaczenie dla  ruchu związkowego  

w Galicji miała decyzja o przekształceniu SPA w związek autonomicznych narodowych partii 

socjaldemokratycznych i wkrótce z do tej pory jednolitej Galicyjskiej Partii Socjaldemokratycznej 

wyodrębnili się socjaliści ukraińscy, a sama GPS przekształciła się w roku 1897 w Polską Partię 

Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD). Wkrótce odeszli z niej socjaliści 

żydowscy, czescy i niemieccy, tworząc własne partie socjaldemokratyczne. Ta sytuacja nie sprzyjała 

tworzeniu jednolitych, silnych liczebnie i znaczących politycznie związków zawodowych, ale 

spowodowała rozbicie ruchu związkowego na organizacje narodowościowe, jakkolwiek PPSD traktowała 

nadal te związki zawodowe jako jedną z form organizacyjnych socjaldemokracji. Obowiązkiem każdego 

członka partii było należenie do organizacji zawodowej. Dla podtrzymania tych więzi wprowadzono 

także funkcję mężów zaufania zatrudnionych w przedsiębiorstwach, którzy reprezentowali związki 

zawodowe na forum partyjnym. Mimo tego narodowościowego podziału pojawiły się jednak liczne, silne 

liczebnie i sprawne organizacyjnie związki zawodowe. Do najbardziej znaczących należy zaliczyć 

Stowarzyszenie Zawodowe Robotników Kolejowych i Personelu Kolejowego z siedzibą w Nowym 

Sączu, Stowarzyszenie Robotników Budowlanych z centralą w Krakowie, Związek Stowarzyszeń 

Drukarzy, Odlewaczy Czcionek i Pokrewnych Zawodów (Lwów, od r. 1895), Stowarzyszenie 

Robotników Tkackich Obojga Płci (Bielsko-Biała, od r. 1892), Stowarzyszenie Zawodowe Robotników 

Drzewnych (Cieszyn, od r. 1897). O liczbie i sile ruchu związkowego w Galicji świadczy fakt zwołania  

I Krajowego Zjazdu Zawodowego Galicji i Śląska, który odbył się w styczniu 1899 roku w Krakowie 

przy okazji VI Zjazdu PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego. I Krajowy Zjazd Zawodowy uchwalił, iż  

w miejsce dublujących się często organizacji narodowościowych należy je połączyć w krajowe 

organizacje jednolite. Powołano Krajową Komisję Zawodową, która ustaliła centralne siedziby kilkunastu 

związków zawodowych. We Lwowie usytuowano stowarzyszenie robotników budowlanych, przemysłu 

spożywczego, krawców, drukarzy i handlowców. W Krakowie - związek zawodowy szewców,  
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w Bielsku Białej - metalowców, włókniarzy, robotników drzewnych, w Michałkowicach - górników oraz 

w Przemyślu - grup ogólnozawodowych. Krajowa Komisja Zawodowa składała się z przedstawicieli 

wybranych przez organizacje we Lwowie, Krakowie, Przemyślu, Stanisławowie i Bielsku-Białej. Mimo, 

że Komisja Zawodowa zrzeszała w większości robotników polskich, zdecydowanie opowiadała się za 

utrzymaniem wielonarodowego składu związków zawodowych. Uzasadniano takie stanowisko dążeniem 

do utrzymania jedności, spoistości ruchu zawodowego. 

   W zakresie działań, jakie stawiano przed związkami zawodowymi, w pierwszym rzędzie znajdowały się 

rozmaite formy samopomocy mocno podkreślane w statutach. Zapisy mówiły o popieraniu kulturalnych  

i materialnych interesów członków związku oraz kształtowaniu postaw lojalności wobec pracowników 

tego samego zawodu. Statuty mówiły oczywiście o poprawie warunków pracy i płacy, o ochronie 

prawnej, pośrednictwie pracy, materialnym wspieraniu w razie bezrobocia, o wysokości  świadczeń,  

o wysokości składek związkowych w zależności od zarobków. Wprowadzono również dodatek 

chorobowy. Wielka wagę przykładano do działalności oświatowej poprzez masowe organizowanie 

bibliotek i czytelń. Założone w Bielsku-Białej w roku 1890 Stowarzyszenie Zawodowe Robotników 

Manufakturowych i Fabrycznych posiadało swoje biblioteki, a w ślad za tym stowarzyszeniem biblioteki 

zakładali metalowcy, włókniarze, górnicy, robotnicy drzewni. Niektóre liczyły od 500 do 1000 

egzemplarzy książek. W końcu XIX wieku na 34 stowarzyszenia zawodowe 28 posiadało własne 

biblioteki, które liczyły łącznie 6 tys. tomów, a ponieważ wielu robotników było niepiśmiennych, książki 

służyły jako pomoc w walce z analfabetyzmem. Związki zawodowe organizowały także odczyty, 

wykłady popularnonaukowe, pogadanki. O znaczeniu jakie przypisywano działalności kulturalno- 

oświatowej świadczy powołanie Komitetu Oświatowego Związku Stowarzyszeń Robotniczych  

w Krakowie. Odrębnym obszarem aktywności galicyjskich związków zawodowych była związkowa 

prasa. W roku 1900 ukazywało się 36 tytułów pism zawodowych, w 1905 - 75, w 1912 - 117 tytułów. 

   Podobnie jak w zaborze rosyjskim, również w Galicji po ogłoszeniu w roku 1891 encykliki „Rerum 

novarum” Leona XIII, która jest fundamentem nauki społecznej Kościoła, miało miejsce tworzenie 

organizacji zawodowych inspirowane przez księży lub przez świeckich działaczy katolickich. Wkrótce 

pojawiły się liczne stowarzyszenia, które miały charakter kulturalno-oświatowy lub samopomocowy  

i działały pod patronatem Związku Chrześcijańsko- Narodowego. Na Śląsku Cieszyńskim powstało 

Stowarzyszenie Katolickich Górników, a potem Stowarzyszenie Katolickich Robotników „Praca”. Nie 

były to organizacje liczne. W roku 1904 podjęto próbę scalenia tych zwykle drobnych stowarzyszeń  

w ogólnokrajowym Związku Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych i Rzemieślniczych z siedzibą  

w Krakowie. Dwa lata później doszło do utworzenia Polskiego Związku Zawodowego Katolickich 

Robotników (PZZKR), który w roku 1910 połączył się z Komisją Chrześcijańskich Związków 

Zawodowych z siedzibą w Wiedniu. Tuż przed wybuchem I wojny światowej liczne chrześcijańskie 

organizacje zawodowe w Galicji, na Śląsku Cieszyńskim, w okręgu lwowskim połączyły się  

w pozostające pod wpływami Narodowej Demokracji Polskie Zjednoczenie Zawodowe Chrześcijańskich 

Robotników (Kraków). Przyczyniło się to wzrostu liczby członków PZZChR do 5 tys. w 68 oddziałach 

lokalnych w roku 1913. 

   Sytuację związków zawodowych w Galicji zmienił wybuch wojny światowej w sierpniu 1914 roku. 

Pobór do wojska, zamknięcie wielu przedsiębiorstw, a co za tym idzie wzrastające bezrobocie, wpłynęły 

bardzo negatywnie na aktywność organizacji pracowniczych. Władze austriackie zakazały strajków, 

zgromadzeń oraz ograniczono swobodę w wyborze miejsca pracy. Wprowadzono sądy doraźne. Wiele 

gałęzi przemysłu oraz kolej zostały zmilitaryzowane. Pogorszyły się warunki pracy. Zawieszono 

wydawanie prasy związkowej. Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja ekonomiczna spowodowała, iż 

mimo represji żywiołowy, niekontrolowany ruch strajkowy przybierał na sile w roku 1917, gdy  

zastrajkowały wszystkie kopalnie w okręgu chrzanowskim. Przywódcy partii socjaldemokratycznych 

usiłowali zapanować nad akcją strajkową, a przede wszystkim interweniowali u władz austriackich  

o złagodzenie przepisów stanu wyjątkowego. Wkrótce też zostały zniesione sądy doraźne, przywrócono 

wolność zgromadzeń i zezwolono na działalność związkową, a nawet przeprowadzono korzystną dla 

górników regulację płac. Pod presją masowych wystąpień i żądań powołano do życia Ministerstwo 

Opieki Społecznej i od stycznia 1918 roku weszły w życie korzystniejsze przepisy dotyczące ubezpieczeń 

społecznych. Mimo tych ustępstw kolejna fala strajków przetoczyła się na początku 1918 roku przez 

Bielsko-Białą, Kraków, Lwów, Wieliczkę, Tarnów, Nowy Sącz i szereg mniejszych miejscowości. 

Pojawiły się postulaty polityczne: zawarcia pokoju bez aneksji, uznania prawa narodów do 

samostanowienia, przeprowadzenia uspołecznienia przedsiębiorstw, powszechnego prawa głosowania do 
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rozmaitych organów przedstawicielskich. Polacy, spodziewając się odzyskania niepodległości. na XIV 

Kongresie PPSD (maj 1918 rok), zgłosili wniosek o wystąpienie polskich robotników z organizacji 

ogólnoaustriackich, wielonarodowych i tworzenia tylko polskich związków zawodowych.  Podjęto więc 

uchwałę, w której stwierdzono, że organizacje zawodowe polskich robotników mają tworzyć własny 

model organizacyjny z własnymi władzami centralnymi. Polski ruch zawodowy przygotowywał się do 

działania w Polsce niepodległej, która w listopadzie 1918 roku stała się faktem. 

   Proces budowy fundamentów kapitalizmu w zaborze pruskim (Wielkopolska, Górny Śląsk  

i Pomorze Gdańskie) rozpoczął się po roku 1848, kiedy reforma uwłaszczeniowa w Niemczech 

spowodowała głębokie rozwarstwienie majątkowe na wsi. Stan posiadania powiększali obszarnicy,  

a także większe gospodarstwa chłopskie z jednej strony, a z drugiej pojawili się właściciele małych 

gospodarstw oraz rzesze pozbawionych ziemi chłopów. Ci ostatni stanowili grupę potencjalnych 

robotników w rodzącym się nowoczesnym przemyśle. W drugiej połowie XIX wieku, obok istniejących 

już od dawna kopalń i hut na Śląsku, powstały nowe gałęzie: przemysł budowy maszyn, szczególnie 

fabryki narzędzi rolniczych, fabryki nawozów sztucznych, obróbki metali, fabryki chemiczne, zakłady 

produkujące materiały budowlane, ceramiczne, zakłady obróbki drewna, huty szkła, cegielnie, 

cementownie. Rozwijał się przemysł rolno-spożywczy: młyny, cukrownie, gorzelnie. W związku  

z gwałtownie rozwijającym się przemysłem rosły szeregi proletariatu, który tworzyli, jak wspomniano 

powyżej, zubożali mieszkańcy wsi. Innym źródłem powiększania się w zaborze pruskim klasy 

robotniczej była masowa migracja ludności polskiej z zaboru rosyjskiego i austriackiego. 

   Ustawodawstwo pracy datuje się w Niemczech od roku 1871. Przepisy zakazywały zatrudniania dzieci 

poniżej 12 roku życia w hutach, kopalniach i fabrykach. Ustalały maksymalny 6-cio godzinny dzień 

pracy dla dzieci w wieku 12-14 lat, a dla młodzieży 10-cio godzinny z trzema przerwami na posiłki, co 

dawało w sumie 8 godzin pracy. Przekroczenie tej normy, ale tylko na okres 4 tygodni, wymagało 

uzyskania zgody lokalnych władz policyjnych(!). Gwarancją ochrony młodzieży były wydawane im 

książeczki pracy. Odpowiednie przepisy normowały również system płac (istniał zakaz wynagradzania 

pracowników towarami). Zezwolono natomiast na potrącanie z uposażenia robotników opłat za 

mieszkanie, wyżywienie, pomoc lekarską i za lekarstwa. Ustawodawstwo zabraniało zatrudniania kobiet 

w ciągu trzech tygodni po porodzie. Od roku 1891 przedłużono urlop macierzyński do 4 tygodni, 

zabroniono pracy kobiet w kopalniach i ograniczono ich czas pracy do 10 godzin z prawem do posiłków, 

które mogły trwać 1-1,5 godziny. Kontrolowaniem realizacji tych przepisów zajmowała się inspekcja 

przemysłowa i górnicza. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że ustawodawstwo pruskie regulujące 

warunki pracy było bardziej postępowe i nowoczesne, aniżeli w Rosji i w Austrii. 

   Równie nowoczesne były wdrażane stopniowo reformy ubezpieczeń społecznych. Najwcześniejszą 

instytucją ubezpieczeniową i jedyną jaka istniała do połowy XIX wieku była Spółka Bracka, która 

obejmowała górników węgla kamiennego i hutników. Za opłacone składk, wnoszone przez robotników  

i dotacje pracodawców, Spółka Bracka zapewniała opiekę lekarską, lekarstwa, a także pobyt w szpitalu w 

razie choroby. Podobne zadania miały kasy chorych zakładane w poszczególnych zakładach pracy. 

Przynależność do nich była przymusowa. W roku 1876 ukazała się ustawa ujednolicająca działalność kas 

chorych, która zobowiązywała właścicieli do płacenia połowy składek z tytułu ubezpieczenia pracujących 

u nich robotników. Kolejne reformy (lata 80-te i rok 1890) wprowadziły ubezpieczenia od chorób, 

nieszczęśliwych wypadków, inwalidztwa i na starość.  

   Innym nowoczesnym rozwiązaniem socjalnym była budowa osiedli i kolonii domków dwurodzinnych 

dla górników, hutników i metalowców. Do roku 1890 prywatni przedsiębiorcy zbudowali ponad 11.700 

izb dla 8.900 rodzin, zaś robotnicy - dzięki kredytom i pożyczkom - 1770 domów z 11.100 izbami. 

Należy jednak pamiętać, że te grupy robotników była najbardziej uprzywilejowane w Niemczech. Mimo 

jednak bardzo postępowych, jak na ówczesne warunki, rozwiązań w kwestii zatrudnienia dzieci, 

młodzieży, kobiet i ubezpieczeń społecznych ogromna większość robotników pracowała 10-11 godzin na 

dobę, natomiast pracownicy przemysłu spożywczego i drzewnego pracowali do 18 godzin na dobę, a we 

wszystkich gałęziach przemysłu powszechnie stosowano pracę nadgodzinową, a często też pracowano  

w niedziele i święta otrzymując za to niskie płace.  

   Ruch zawodowy w zaborze pruskim pojawił się później, aniżeli w innych niemieckich landach bo 

dopiero w roku 1868, gdy zniesiono zakaz zrzeszania się w stowarzyszenia robotnicze i rzemieślnicze. 

We wrześniu tego roku odbył się w Berlinie pozostający pod wpływami niemieckiej socjaldemokracji 

Powszechny Kongres Robotników Niemiec, który powołał 10 scentralizowanych organizacji 

zawodowych. Prawie równocześnie utworzono Niemieckie Związki Zawodowe (Deutsche 
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Gewerksvereine) zwane hirsch-dunckerowskimi od nazwisk ich założycieli: Maksa Hirscha i Franciszka 

Duncknera. W roku 1869 zjednoczyło się w tej centrali 5 organizacji związkowych liczących ogółem  

15 tys. członków.  

   Socjaldemokratyczne związki zawodowe opierały się na reformistycznych koncepcjach walki klasowej, 

ale ich błędem było utożsamianie ruchu związkowego z partią, czyli z założonym przez Ferdynanda 

Lassalla Powszechnym Niemieckim Związkiem Robotniczym. Natomiast przywódcy związków hirsch-

dunckerowskich reprezentowali liberalną burżuazję i inteligencję skupioną w Niemieckiej Partii 

Postępowej. Uważali oni, że nowoczesny przemysł potrzebuje dobrze wykształconych robotników. 

Odrzucali walkę klasową: między kapitałem a światem pracy winna zapanować współpraca, harmonia,  

a wszelkie napięcia należy likwidować w drodze negocjacji. Strajki dopuszczano tylko w wyjątkowych, 

skrajnych sytuacjach i po uprzedniej akceptacji centralnych władz związku. W programach organizacji 

związkowych Hirscha i Duncknera domagano się 8-godzinnego dnia pracy dla górników i 12-godzinnego 

dla wszystkich innych grup zawodowych,  postulowano także ograniczenie pracy kobiet i dzieci. Główny 

jednak nacisk w działalności tych związków położony był na zakładanie kas samopomocowych, 

emerytalnych i kas chorych. Głoszono hasła apolityczności, ale w swym ideowym wymiarze nie 

ukrywano negatywnego stosunku do socjalizmu. Środowiskiem robotniczym na ziemiach polskich zaboru 

pruskiego najbardziej podatnym na hasła socjalistyczne byli zubożali rzemieślnicy, których wielki 

przemysł zepchnął na dno nędzy. Natomiast zwolennikami związków hirsch-duncknerowskich byli 

zatrudniający się masowo w fabrykach i kopalniach przybysze ze wsi, którzy nie przejawiali skłonności 

do działań rewolucyjnych ponieważ nie leżało to w ich interesie upatrując korzyści raczej we współpracy  

z pracodawcami i dlatego program samopomocowy całkowicie im wystarczał. Duża agitacyjna 

aktywność Hirscha i Duncknera zaowocowała powstaniem Związku Robotników Fabrycznych  

w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu. Wkrótce też rozpoczął działalność Związek Zawodowy Górników 

Niemieckich z siedzibą w Wałbrzychu. 

   W roku 1861 i aż dwukrotnie w roku 1878 miały miejsce zamachy na cesarza Wilhelma I. Dało to 

pretekst rządowi kanclerza Otto von Bismarcka do zniszczenia lewicy politycznej przy pomocy represji  

z jednej strony, a z drugiej przez pozyskanie sobie klasy robotniczej nowoczesnym ustawodawstwem 

socjalnym. Jesienią 1878 parlament uchwalił ustawę antysocjalistyczną. Jej przepisy zakazywały 

publikowania i kolportowania prasy socjalistycznej, organizowania zebrań, działania stowarzyszeń  

i organizacji propagujących idee socjalistyczne, a także przewidywano surowe kary dla socjalistycznych 

agitatorów. Ofiarą tej ustawy padły nie tylko organizacje polityczne, ale również związki zawodowe, 

które rozwiązano. Wielu robotników przechodziło do związków hirsch-ducknerowskich, a inicjatywę na 

polu związkowym podjęli duchowni i świeccy katoliccy, mimo, iż trwała walka (tzw. Kulturkampf) jaką 

Otto von Bismarck wytoczył katolikom i katolickiej partii Centrum. Z inicjatywy ks. Stanisława 

Radziejowskiego powstał w roku 1881 Związek Górników i Hutników, na Górnym Śląsku utworzono 

Związek Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskich Robotników Górnośląskich, a także (r. 1889) Związek 

Wzajemnej Pomocy z siedzibą w Bytomiu, zwany także Związkiem Bytomskim, do którego zapisało się 

ponad 4 tys. robotników, głównie górników. 

   Ustawa antysocjalistyczna, nazywana też wyjątkową, została zniesiona w roku 1890 po tym jak  

w wyniku wyborów parlamentarnych ukształtował się nowy układ sił politycznych. Ważnym 

wydarzeniem była legalizacja nowej partii: Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, (SPD), którą założono 

w roku 1890. SPD podjęła natychmiast aktywną działalność w odbudowaniu rozwiązanych związków 

zawodowych i tworzeniu nowych. Na swoim zjeździe w końcu roku 1890 SPD zaapelowała do członków 

o wspieranie  ruchu zawodowego, a szczególną uwagę zwrócono na konieczność związkowej agitacji 

wśród robotników polskich ponieważ  większość z nich pozostawała pod wpływem duchowieństwa  

i katolickiej partii Centrum. 

   W roku 1891 powołano w Berlinie Towarzystwo Socjalistów Polskich, które w porozumieniu  

z socjaldemokratami niemieckimi postanowiło zakładać organizacje związkowe w górnośląskim okręgu 

przemysłowym, gdzie bardzo aktywnie działał wspomniany już Związek Bytomski. Po dłuższym okresie 

przygotowań udało się utworzyć filie Związku Niemieckich Górników, które jednak nie istniały długo i w 

ich miejsce utworzono w roku 1895 Kasę Pomocy Górnikom Górnego Śląska, a po jej likwidacji władze 

Towarzystwa Socjalistów Polskich powołały do życia Sekretariat Robotniczy w Bytomiu z zadaniem 

udzielania bezpłatnych porad prawnych. Sekretariat pełnił przede wszystkim rolę ważnego centrum 

socjaldemokratycznej agitacji związkowej. Władze policyjne szykanowały Sekretariat Robotniczy 

postrzegając tę instytucji niemal jako publicznego wroga numer jeden. Szykany te ujawniał na łamach 
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prasy socjaldemokratycznej jeden z założycieli SPD, Artur Winter, który także w licznych artykułach- 

reportażach opisywał mechanizm bezprawia i wyzysku stosowany wobec robotników  

w kopalniach i hutach Górnego Śląska. Energiczna działalność A. Wintera doprowadziła do zaprzestania 

szykan i normalnego funkcjonowania Sekretariatu Robotniczego.  

   W latach 1896-1903 najwięcej organizacji związkowych znajdowało się w Wielkopolsce, na Pomorzu 

Gdańskim i na Górnym Śląsku. Obok metalowców, górników i hutników istniały organizacje robotników 

przemysłu spożywczego, kamieniołomów, szklarzy, malarzy, handlu, transportu, gastronomii. Jeśli idzie 

o zasięg wpływów ideowo-politycznych to ruch zawodowy w zaborze pruskim kształtował się  

w zależności m.in. od panujących na danym terenie stosunków wyznaniowych, narodowościowych,  

a także struktury zawodowej. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Wielkopolsce znaczącą pozycję miały 

związki socjaldemokratyczne, zaraz za nimi związki hirsch-duncknerowskie, mniejszą rolę odgrywały 

związki chrześcijańskie, ale w Wielkopolsce znacznymi wpływami cieszyło się Katolickie Towarzystwo 

Robotników Polskich oraz Polski Związek Zawodowy. Do socjaldemokratycznych związków należeli 

robotnicy polscy i niemieccy. Obok czynnika ideowego na Górnym Śląsku szczególne znaczenie miała 

kwestia narodowa. W przeciwieństwie do Wielkopolski, gdzie robotnik polski pracował często  

u polskiego pracodawcy, to w przemyśle górnośląskim wyzysk ekonomiczny splatał się z uciskiem 

narodowym, prowokując do akceptowania przez polskich robotników haseł nacjonalistycznych  

i narodowo-solidarystycznych. W tej sytuacji SPD wielokrotnie występowała w obronie spraw 

społeczności polskiej w zaborze pruskim, piętnując politykę germanizacyjną, jakkolwiek władze tej partii 

nie oponowały przeciwko przepisowi, iż awans robotnika miał zależeć od poprawnej znajomości języka 

niemieckiego. Narastały jednak poważne, ideowe nieporozumienia między Polską Partią Socjalistyczną 

zaboru pruskiego a SPD, które doprowadziły do wystąpienia polskich socjaldemokratów z partii 

niemieckiej  Nie pociągnęło to za sobą rozbicia ruchu zawodowego, ale konflikty te umocniły obóz 

polskich nacjonalistów. Wzmagająca się polityka dyskryminacyjna wobec Polaków spowodowała, że 

umocnił swoją pozycję Polski Związek Zawodowy. Jego założycielami byli działacze polskiego ruchu 

ludowego. Program PZZ podkreślał konieczność przeciwstawiania się wpływom socjalistów, a także 

związkom zawodowym niemieckim, które popierały politykę germanizacyjną. Polski Związek 

Zawodowy miał liczne terenowe filie w Gnieźnie, Ostrowie, Pleszewie i okolicy Poznania. Wydawał 

miesięcznik „Siła” bezpłatnie dostarczany członkom związku. PZZ zrzeszał metalowców, robotników 

przemysłu drzewnego, piekarzy, rymarzy, szewców.  

   Rewolucyjne wydarzenia w Rosji i w zaborze rosyjskim w latach 1905-1907 wpłynęły bardzo silnie na 

wystąpienia niemieckich i polskich robotników przeciwko coraz bardziej jaskrawemu wyzyskowi 

ekonomicznemu. Na Śląsku, w roku 1905 miały miejsce 124 strajki, w których wzięło udział 26,5 tys. 

robotników, a w Wielkopolsce nasilenie akcji strajkowych nastąpiło nieco później bo w latach 1906-

1907. Terenami, na których wybuchały długotrwałe i masowe strajki były: górnośląski okręg górniczo-

hutniczy, zagłębie wałbrzyskie, dolnośląski okręg włókienniczy. Żądano podwyżki płac, skrócenia dnia 

pracy, poprawy warunków pracy, ludzkiego traktowania pracowników, zawierania umów zbiorowych  

w porozumieniu pracodawców ze związkami zawodowymi. Poczucie wspólnoty interesów sprawiło, iż 

ścisłą współpracę podjęły związki socjaldemokratyczne i chrześcijańskie, zazwyczaj niechętnie 

odnoszące się do siebie. W Gnieźnie strajkowi przewodziły Związek Chrześcijańskich Pomocników  

i Robotników Transportowych oraz Polski Związek Zawodowy. W tym strajku wzięło udział 1.140 

robotników transportu i stanowili oni 70% wszystkich strajkujących w Wielkopolsce w roku 1905. Nie 

mniej jednak w akcjach strajkowych dominowali robotnicy Górnego Śląska, a wśród nich górnicy.  

W latach 1905-1907 akcje strajkowe w zaborze pruskim różniły od się od podejmowanych w latach 

poprzednich bardziej masowym udziałem robotników zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach, 

lepszą organizacją, oraz sporą liczbą wygranych strajków. Obok strajków odbywały się liczne 

demonstracje protestacyjne, zgromadzenia, wiece organizowane przez związki socjalistyczne. Szczególne 

nasilenie tego typu form protestu miało miejsce we Wrocławiu, gdzie w roku 1905  zarejestrowano ich 

ponad 2100 (!). 

   W latach 1908-1909 miał miejsce proces konsolidacji polskich niesocjalistycznych organizacji 

zawodowych. Działający w Poznaniu wspomniany już Polski Związek Zawodowy został włączony do 

istniejącego od roku 1902 w Westfalii Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w wyniku obrad delegatów 

obu tych związków w Bochum we wrześniu 1908 roku. Dokonała się też fuzja górnośląskiego Związku 

Wzajemnej Pomocy ze Zjednoczeniem Zawodowym Polskim. Nowa organizacja przyjęła nazwę od 

najliczniejszej z nich: Zjednoczenie Zawodowe Polskie, które stanowiło federację trzech związków  - 
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Oddział Górników ZZP w Bochni (organ prasowy „Głos Górnika”), Oddział Metalowców ZZP w Hucie 

Królewskiej (organ prasowy „Wzajemna Pomoc”) i Oddział Robotników i Rzemieślników w Poznaniu 

(organ prasowy „Siła”). Wszystkie te organizacje posiadały swoje filie. Jednostkami terytorialnymi były 

obwody. Walne zebranie wybieranych delegatów (1 na 500 członków), było organem najwyższym,  

a władzą wykonawczą Zarząd Centralny. W chwili połączenia się ZZP liczyło 57 tys. członków (w roku 

1912 było  już 77, 3 tys. członków). Związek działał na bardzo rozległym obszarze, a to wymagało 

rozbudowy skromnego liczebnie aparatu związkowego. Podstawą działalności była samopomoc. 

Zasadnicze miejsce zajmowały zasiłki chorobowe, a także zasiłki na wypadek bezrobocia, zasiłki 

strajkowe, zasiłki dla rodziny zmarłego członka związku. W programie ideowym ZZP kierowało się 

katolicką doktryną społeczną, która zalecała dążenie do poprawy sytuacji materialnej robotników poprzez 

politykę łagodzenia konfliktów między nimi a pracodawcami. ZZP był zdecydowanie antylewicowy.  

   Konsolidacja chrześcijańsko-narodowego ruchu związkowego odegrała bardzo ważną rolę. Organizacje 

połączone w ZZP stały się poważną siłą przyciągającą tysiące polskich robotników, którzy nie chcieli 

wstępować do związków socjaldemokratycznych z powodów religijnych, jak również z powodu 

nieufności jaką żywili do Niemców. ZZP odniosło sukces ponieważ było sprawnie i energicznie 

zarządzane, a także duże znaczenie miały dwa czynniki: dość radykalny społecznie, jak na związek 

katolicki, program ekonomiczny oraz głoszenie endeckich haseł nacjonalistycznych, które zyskały 

poparcie ludności polskiej w warunkach nasilającej się germanizacji.  

   Obok Zjednoczenia Zawodowego Polskiego niemałą rolę odegrały także inne istniejąca wówczas 

katolickie centrale związkowe, noszące podobne nazwy: Związek Katolickich Towarzystw Robotniczych 

z siedzibą w Berlinie (ZKTR) oraz Katolickie Towarzystwa Robotników Polskich (KTRP). Pierwszy 

liczył ponad 77, 3 tys. członków, a drugi 38 tys. W ramach ZKTR funkcjonowały tzw. wydziały fachowe 

skupiające poszczególne branże. W terenie tworzono zarządy okręgowe. Celem organizacji zawodowych 

skupionych w ZKTR było to, aby dbać o materialne i duchowe dobro robotników drogą porozumienia  

z pracodawcami bez stosowania przemocy, do której zaliczano akcje strajkowe. Interesujące wydaje się 

wspomnieć w tym miejscu (jako bardzo znamienne dla odwiecznych „polskich swarów” i „polskiego 

piekła”), że pomiędzy Związkiem Katolickich Towarzystw Robotniczych a katolickim przecież 

Zjednoczeniem Zawodowym Polskim miała miejsce ostra rywalizacja i pojawiały się takie konflikty, iż 

musiał interweniować sam papież Pius X. Niemcy przyglądali się pewnie tej sytuacji ze zdumieniem. 

Polski ruch zawodowy chrześcijański (a szczególnie Zjednoczenie Zawodowe Polskie) stanowił poważną 

konkurencję dla niemieckich związków socjaldemokratycznych, jakkolwiek działacze SPD uważali, iż 

konsolidacja polskich związków jest zjawiskiem pozytywnym, umacnia bowiem wspólny front walki  

o prawa robotników. 

   Okres wojny 1914-1918 zahamował rozwój i aktywność ruchu związkowego w zaborze pruskim z kilku 

powodów. Przede wszystkim Niemcy przestawiły swoją gospodarkę na tory wojenne co oznaczało duże 

zamówienia rządowe na potrzeby wojska składane przedsiębiorstwom przemysłowym: budowa obiektów 

wojskowych, dróg strategicznych, produkcja żywności dla armii, rozbudowa przemysłu zbrojeniowego, 

wzmożone wydobycie surowców, szczególnie węgla,  rozbudowa kolei, rozbudowa hut, rozbudowa 

zakładów chemicznych itd. W rezultacie zniknął całkowicie problem bezrobocia, a nawet sprawą pilną 

okazało się zdobycie nowych robotników, a więc do pracy w przemyśle zapędzono tysiące jeńców 

wojennych z okupowanego przez Niemcy zaboru rosyjskiego.  

   Drugim powodem zaniechania działalności związkowej po wybuchu wojny była postawa samych 

związków, których przedstawiciele podczas obrad ogólnoniemieckiej konferencji w dniu 2 sierpnia 1914 

roku w Berlinie, podjęli uchwałę o zawieszeniu działalności związków na czas trwania wojny, 

zaprzestania strajków i innych form walki. Ta lojalna wobec rządu postawa została doceniona przez 

władze, które zadeklarowały zaniechanie represji, ale zastrzeżono, iż związki zawodowe winny liczyć się 

z ograniczoną swobodą z powodu działań militarnych. Zawarto więc rodzaj umowy o współdziałaniu  

i współistnieniu związków zawodowych i rządu, a formą organizacyjną tej współpracy miała być 

Wspólnota Pracy obejmująca przedstawicieli przemysłowców i związków zawodowych. Celem 

Wspólnoty Pracy było rozwiązywanie problemów wynikających ze sprzeczności interesów robotników 

i przedsiębiorców. Rezygnacja z walki o prawa robotnicze zatarła różnice jakie istniały na płaszczyźnie 

ideowej między poszczególnymi nurtami ruchu związkowego. W miejsce sporu i konfliktów pojawiła się 

ścisła współpraca. Sytuacja ta nasunęła przywódcom SPD myśl o korzyściach ekonomicznych  

i politycznych jakie dawałoby zjednoczenie całego ruchu związkowego. 
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   Inną, bardzo istotną przyczyną osłabienia działalności związków zawodowych był masowy pobór do 

wojska licznych roczników, jak również obawa, iż w przypadku protestów, żądań np. podwyżki płac, 

groziło robotnikowi wysłanie na front. Mobilizacja dotknęła oczywiście wszystkie związki, których 

szeregi topniały w szybkim tempie. W związkach klasowych, socjaldemokratycznych ubyło 2/3 

członków, szeregi związków chrześcijańskich i hirsch-dunckerowskich zmniejszyły się o więcej niż 

połowę. Znaczne straty osobowe poniosło Zjednoczenie Zawodowe Polskie i inne polskie organizacje 

związkowe. W odniesieniu do postawy robotników polskich to trzeba tutaj wspomnieć, iż brak 

związkowej aktywności wynikał z oczekiwania na upadek niemieckiego panowania i odrodzenia się 

polskiego państwa. Kwestia wyzwolenia narodowego pojawiła się jako pierwszoplanowa i zepchnęła  

w cień działalność polskich związków zawodowych w zaborze pruskim. 

 

                                                                                                                                                      Jan Janiak 

         

 
   Opracowano na podstawie: Ruch zawodowy w Polsce. Zarys dziejów. T. 1. Pod red. S. Kalabińskiego, Warszawa 1974; E. Kaczyńska,  Dzieje 

robotników przemysłowych w Polsce, Warszawa 1970; S. Kalabiński, F. Tych, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na 

ziemiach polskich, Warszawa 1968; L. Kleszczyński, Kronika ruchu zawodowego w Polsce, 1808-1939, Warszawa 1972; S. Kowalewski, 

Historia związków zawodowych robotników polskich w Królestwie Polskim do wybuchu wojny światowej, Poznań 1932; I. Orzechowski,  

A. Kochański, Zarys dziejów ruchu zawodowego w Królestwie Polskim 1905-1918, Warszawa 1964; A. Wóycicki, Chrześcijański ruch 

zawodowy w Polsce, Poznań, 1921; B. Drobner, Rzecz o klasowym ruchu zawodowym w Polsce, Warszawa 1964; Dzieje górniczego ruchu 

zawodowego w Polsce (do r. 1918). Pod red. K. Popiołka, Warszawa 1971; J. Staszewski, Katolickie organizacje robotnicze na ziemiach polskich 

w latach 1891- 1914. T. 1, Lublin 1960; M. Chełmikowski, Związki zawodowe robotników polskich w Królestwie Pruskim 1889 - 1918, Poznań 

1925, B. Danilczuk, Ruch robotniczy w Wielkopolsce 1871-1914, Toruń 1961;  J. S. Dworak, Historia polskiego i chrześcijańskiego ruchu 

zawodowego przed 1922 r., Nowy Bytom 1937, T. Filipiak, Dzieje związków zawodowych w Wielkopolsce do roku 1919, Poznań 1965;  

J. Piekarnikarczyk, Dzieje Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1889-1939, Katowice 1939. 

 

            B e z   a u t o c e n z u r y  
 

 
O procedurze grantobrania 

 

Impresje outsidera 

 

   Jako emeryt pozostaję poza głównym nurtem działalności uczelni. Ale młodzi koledzy z katedry, 

pamiętający, że czasami udawało mi się wypowiedzieć jakąś myśl niepozbawioną sensu, zaproponowali 

mi przyłączenie się do zespołu pracującego nad zagadnieniem bliskim moim zainteresowaniom z okresu 

aktywności zawodowej. Zagadnienie to uzasadniało ich zdaniem ubieganie się o wsparcie materialne  

w postaci grantu i wystąpili z odpowiednią aplikacją. Dzięki temu miałem możliwość przypatrzenia się 

zabiegom związanym z jego pozyskaniem. Obserwowałem je z połowicznym (z racji emeryckiego 

statusu) zaangażowaniem. Koledzy zatrudnieni na etatach prowadzili walkę z oporną materią  

w półdystansie, nierzadko wpadając w klincz.  Będąc zgłoszonym jako uczestnik zespołu nie mogłem 

wprawdzie uciec z ringu, lecz miałem ten komfort, że przypatrywałem się z dystansu, jak boksują młodsi. 

Ta wygodna pozycja obserwatora pozwoliła mi na poczynienie pewnych spostrzeżeń, którymi chcę 

podzielić się z Czytelnikami. 

   Pierwsze i podstawowe wrażenie, które zdecydowanie spycha na dalszy plan wszystkie inne refleksje, 

to przewaga formalnych aspektów analizy wniosku nad merytorycznymi. Wydaje się (choć może się 

mylę), że w procedurach grantobrania sposób analizy i oceny wniosków o przydzielenie określonych 

środków finansowych na różne projekty badawcze opiera się na jednolitym, podstawowym schemacie. 

Ma to ogromne pozytywne znaczenie w sytuacji zbioru wniosków pretendujących do otrzymania 

środków z tego samego zasobu finansowego, niewystarczającego na zaspokojenie wszystkich 

zgłoszonych zapotrzebowań. Ten jednolity sposób analizy sprzyja formułowaniu porównywalnych ocen 
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oraz ustalaniu rankingu konkurencyjnych wniosków opartego na podstawie powtarzalnych, jednakowych 

kryteriów. 

   Jest to zaleta niezaprzeczalna, ale czy wystarczająca dla uznania, że właśnie taki ujednolicony tok 

postępowania ewaluacyjnego jest  najwłaściwszy? Merytoryczna treść zagadnień stanowiących tematy 

zgłaszanych projektów badawczych składa się na bardzo szeroki i zróżnicowany wachlarz problemów. 

Nie  mówiąc już o różnicach tak fundamentalnych, jak występujące między wielkimi dziedzinami nauk, 

jak np. techniczne, biologiczne, fizyko-chemiczne, humanistyczne itp., pozostając w obrębie nauk 

ekonomicznych, trudno oprzeć się wrażeniu,  że różnice między np. problemami gospodarki finansowej 

banku a zagadnieniem motywacji robotników w przedsiębiorstwie przemysłowym są tak istotne, że ocena 

projektów badawczych prowadzona według ujednoliconego schematu, przed chwilą wychwalana jako 

zaleta, zaczyna nam się jawić jako wada. Ale dążenie do dostosowania metod i procedur oceny do 

specyficznych potrzeb różnych tematów, rozumiane w sposób skrajnie rygorystyczny, prowadziłoby do 

opracowywania odrębnej metody oceny dla każdego projektu badawczego, utrudniając niezmiernie 

zbudowanie na tej podstawie wspólnej, jednolitej drabinki rankingowej. 

   Dążenie do formułowania ocen porównywalnych między sobą rodzi w sposób nieuchronny skłonność 

do wyrażania ich w postaci wymiernej, liczbowej. Jakie bywają skutki kwantyfikowania charakterystyki 

zjawisk nie w pełni mierzalnych możemy przekonać się przywołując fragment wywiadu z prof.  

M. Rockim, zamieszczonego w tygodniku „Przegląd” nr 2 (732) z 7-12. 01.2014. „To prawda - mówi 

profesor - kryteria ustalone przepisami rzeczywiście można uznać za niskie. Żeby utworzyć kierunek 

studiów na poziomie licencjackim, wystarczy zatrudnić trzech profesorów lub doktorów habilitowanych  

i sześciu doktorów, a więc naukowców liczonych na palcach obu rąk”. Że profesor profesorowi i doktor 

doktorowi nie równy, to prof. Rocki doskonale wie, ale przeciętny czytelnik wywiadu zrozumie jego 

skrótową wypowiedź w ten sposób, że wystarczy ustawowo wymaganą obsadę kadrową tak powiększyć, 

by do remanentu zatrudnionych trzeba było zdjąć buty, a sytuacja zostanie definitywnie uzdrowiona. 

   Nadając stosowanym przez siebie kryteriom postać liczbową uzyskujemy możliwość posługiwania się 

wielkościami ułamkowymi. To pozwala najdrobniejsze, subtelne różnice zobrazować w bardzo 

precyzyjny sposób, który rodzi wrażenie (nie zawsze uzasadnione) najwyższego obiektywizmu oceny. 

Dla osoby ustalającej kolejność rankingu jest to szczyt szczęśliwości. 

   Tendencja do opierania ocen na kryteriach wymiernych budzi najmniej zastrzeżeń i wątpliwości wtedy, 

kiedy są to kryteria wartościowe, wyrażone w pieniądzu; między innymi dlatego, że ta postać często 

pozwala we współmiernej formie porównywać różniące się jakościowo aspekty danego problemu. 

Uwzględnienie wymiaru pieniężnego jest konieczne także i dlatego, że granty często wiążą się  

z zaangażowaniem bardzo znacznych zasobów finansowych, wymagających skrupulatnej kontroli. Ale  

z naciskiem trzeba przypominać, że nie można ocen na tym wymiarze opartych uznać za wystarczające  

i ostateczne. W czasie studiów liznąłem trochę wiedzy z zakresu rachunkowości i przyswoiłem sobie jako 

aksjomat zasadę, że prawidłowe rozliczenia finansowe muszą się bilansować z dokładnością co do 

grosza. Ale nauczyłem się też, że takie groszowo precyzyjne rozliczenie finansowe (za które chwała 

należy się księgowemu) może mieć miejsce także w sytuacji, kiedy całościowy wynik działalności firmy 

okazuje się negatywny, bo poniesione straty przewyższają sumę uzyskanych korzyści. Co więcej, 

niekiedy największą wagę przywiązywać należy do takich aspektów, które tylko w niektórych elementach 

(i to niekoniecznie najistotniejszych) dają się sensownie powiązać z wskaźnikami wartościowymi. Na 

przykład w sprawach związanych ze zdrowotnością pracowników możemy wycenić straty z tytułu 

absencji, koszty ubezpieczeń, leczenia, odszkodowań, odpraw itp., ale każdy wie, że wszystkie one razem 

wzięte nie dają pełnego obrazu problemu. Wprawdzie metody rachunku korelacji pozwalają mierzyć 

ścisłość związku między interesującymi nas wymiernymi i niewymiernymi cechami określonych zjawisk, 

ale obliczone wskaźniki sprawdzają się przy masowej skali występowania tych zjawisk, zaś  

w odosobnionych, pojedynczych sytuacjach bywają bardzo zawodne. 

   A zatem trzeba zgodzić się z faktem, że nie uda się przy rzetelnie wykonywanej ocenie całkowicie 

uniknąć rozważania aspektów niewymiernych oraz porównywania (a przynajmniej konfrontowania ze 

sobą) aspektów niewspółmiernych. W tych przypadkach wynik oceny w nieuchronny sposób staje się  

w jakimś stopniu zależny od subiektywnego stanowiska ewaluatora. Dla sumiennych oceniających jest to 

duża trudność i obciążenie psychiczne, dla mniej rzetelnych - zachęta do przymykania oczu na aspekty 

trudno poddające się sformalizowaniu, nawet jeśli mają duże znaczenie dla analizowanej sprawy. 

   Jak trudne jest zredagowanie wniosku w sposób satysfakcjonujący adresata-dysponenta środków, 

wymownie świadczy fakt powstania jednostek usługowych, które podejmują się nadać wnioskowi - za 
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odpowiednią opłatą - taką postać, która będzie zwiększać prawdopodobieństwo przychylnego 

potraktowania aplikacji. Taka firma do szlifowania wniosków jest w sytuacji przysłowiowego kota, który 

nie może jednej dziury pilnować, bo z głodu zdechnie. Żeby utrzymać się ze świadczonych usług musi 

przyjmować do obróbki wiele wniosków. To oznacza konieczność opracowywania projektów, 

dotyczących zagadnień z obszarów treściowo bardzo się różniących. Nie można w tym celu angażować 

pracowników reprezentujących odpowiednio zróżnicowany i rozległy wachlarz specjalności, bo to 

oznaczałoby ogromny rozrost personelu, niezawodnie prowadzący do rychłego bankructwa. A zatem 

merytoryczna treść wniosku opracowana zostaje przez specjalistów ubiegających się o grant. Nasza 

„spółdzielnia szlifierska” w specjalistyczną, merytoryczną stronę wniosku nie ingeruje, koncentrując 

swoją uwagę na jego aspektach formalnych, charakteryzujących się znaczną powtarzalnością mimo 

treściowej różnorodności wniosków. I to wystarcza dla pozyskania grona klientów na tyle licznego, że 

uzyskiwane przychody zapewniają bezpieczną egzystencję „spółdzielni”. Nie znam innego dowodu, który 

mógłby bardziej przekonująco świadczyć o słuszności mojego twierdzenia o wadze aspektów formalnych 

w analizie wniosków o granty. 

   Inna istotna pretensja, jaką mam do procedury grantobrania, wiąże się z koniecznością deklarowania we 

wniosku, jakie efekty ma przynieść zamierzony projekt badawczy. Nic w tym nie ma dziwnego, że 

oczekuje się złożenia takiej deklaracji. Przecież chcemy, żeby dysponent wyasygnował na sfinansowanie 

badań określone środki, czasem bardzo znaczne, więc on z kolei chce przed podjęciem decyzji wiedzieć, 

co po ukończeniu prac otrzyma w zamian. Im większą wartość będzie reprezentować obiecany mu przez 

nas produkt, tym bardziej będzie on skłonny hojnie sypnąć groszem. To jest logiczne i zrozumiałe, 

podobnie jak to, że by zaasekurować się przed ewentualnym zarzutem lekkomyślnego szafowania 

publicznymi pieniędzmi dysponent chce otrzymać na piśmie przekonującą zapowiedź uzyskania efektu 

znacznej wartości. Te oczekiwania znajdują wyraz w pytaniach, jakie w sprawie przewidywanego wyniku 

formułuje kwestionariusz wniosku. Momentami miałem wrażenie, że tę część wniosku konkretnie  

i dokładnie, a przy tym bezpiecznie (bez ryzyka niespełnienia zapowiedzi) można napisać wtedy, kiedy 

badanie zostało wykonane i jego efekty są już znane, a nie tylko spodziewane. Wygląda to poniekąd tak, 

jakby sto lat temu  zespół zoologów przygotowujący wyprawę badawczą w dorzecze Konga  

i poszukujący sponsorów dla ekspedycji musiał składać im następującą deklarację: Zobowiązujemy się 

odkryć w tamtejszych lasach lub na sawannie nieznany współczesnej nauce i przez nikogo nieopisany 

gatunek zwierzęcia- parzystokopytnego ssaka okapia johnstoni, spokrewnionego z żyrafą, dla którego po 

jego odkryciu, złowieniu okazowego egzemplarza i naukowym opisaniu zaproponujemy nazwę okapi. 

   Tyle tylko, że prowadzić poważnie zakrojone badania możemy wtedy, gdy dysponujemy pieniędzmi,  

a te w postaci grantu możemy uzyskać dopiero po złożeniu, skontrolowaniu i zaaprobowaniu wniosku. 

Wobec tego w systemie grantów takie badanie może prowadzić osobnik bogaty z domu. Osobnik mniej 

majętny, jeżeli nie ma natury szalonego ryzykanta, będzie składać wniosek o grant na badanie takiego 

problemu, w którym prawdopodobieństwo trafnego przewidzenia przyszłego wyniku jest bardzo duże. Na 

przykład jeśli działanie nowego farmaceutyku zostało przetestowane eksperymentalnie na śwince 

morskiej i myszy domowej, to stosunkowo bezpiecznie możemy podejmować się analogicznych badań na 

przykładzie myszy polnej, orzesznicy lub chomika. Jeżeli nie wyjdziemy poza rodzinę gryzoni, to wyniki, 

jakie przyniesie zamierzone badanie, możemy prognozować nie ryzykując popełnienia jaskrawych 

błędów. A że wartość poznawcza badania będzie raczej skromna, to już zupełnie inna sprawa. Nasuwa się 

pytanie, czy nie w tym kryje się jedno z niepozbawionych znaczenia źródeł przyczynkarstwa, które 

chętnie i często zarzucane jest nauce polskiej. 

*** 

   Moje przestawione wyżej dywagacje mają nader istotny słaby punkt, a jest nim mały obszar obserwacji 

(zaledwie jeden wniosek o grant), obserwacji prowadzonej bez pełnego osobistego zaangażowania  

w pracę nad formułowaniem wniosku. Budowanie na tej podstawie opinii o systemie  grantów byłoby 

jaskrawym zuchwalstwem. Nieco ośmielają mnie rozmowy z kolegami biorącymi bezpośredni udział w 

projektowaniu, korygowaniu i uzupełnianiu tego wniosku, którzy stykali się także z innymi wnioskami 

podobnego rodzaju. Z rozmów tych wynika, że odczucia tych doświadczeńszych kolegów w znacznej 

części nie różnią się zasadniczo od moich wrażeń. Wydaje się więc, że istnieją podstawy by sądzić, że 

jeśli chociaż część moich wybrzydzeń jest uzasadniona, to warto dokonać rewizji procedur analizowania 

wniosków i przyznawania grantów by stwierdzić, czy nie ma w tym systemie elementów zasługujących 

na zmodyfikowanie. 
  Bolesław Liwowski 
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  Z Glob-trotuarami w świat 
 

 

KOLEJ TRANSSYBERYJSKA CZ. II 

 
   Następny tydzień i ósmy dzień podróży, to przejazd koleją przez mongolskie stepy  

i pustkowia a następnie przez rosyjską republikę Buriacji. Wyruszyliśmy z Ułan Bator 

wieczorem, aby na drugi dzień dotrzeć do Irkucka. Pociąg, którym jechaliśmy na Syberię 

nie był zbyt wygodny choć klimatyzacja działała. Przedziały czteroosobowe ciasne, mało 

miejsca na bagaże. Jakąś pociechą było to że na korytarzu stał samowar z gorącą wodą.  

„Babuszki " na stacjach sprzedawały "pirożki z kapustą, z jakimiś podrobami albo  

z kartoflami,  zawijały je w gazetę, były gorące, smaczne i kaloryczne, bo smażone na oleju. 

Pirożki  to wyrób pośredni między bułką a drożdżówką.  Czekaliśmy na nie choć  restauracja 

w pociągu była i karmiono nas według programu. Jechaliśmy tak aż do Irkucka, widząc za 

oknami tylko bezkres. Irkuck prawie parterowy, chodź widać dźwigi i rozbudowuje się.  

O wysokość wśród budowli konkurują tylko kopuły cerkwi i iglica polskiego kościoła. Duża 

część budynków to drewniane, często ponad stuletnie najwyżej dwupiętrowe domy - 

większość niestety w tragicznym stanie. Ogromny pomnik Lenina góruje nad miastem. 

Najstarszym budynkiem miasta jest Cerkiew Zbawiciela (Spassakaja Cerkow). Zbudowano 

ją w 1710 roku. Każde piętro i każda fasada zdobione są niepowtarzalnymi ornamentami. 

Miejsce, które warto zobaczyć, to Plac Kirowa, wcześniej, w XIX wieku, był tu Plac 

Tichwiński na którym wzniesiono katedralny sobór pw. Matki Boskiej Kazańskiej. Jego 

wysokość dochodziła do 60 m, a we wnętrzu mieściło się 5 tys. wiernych. W  1932 roku 

sobór zburzono a gruzami zasypano plac Tychwiński - jego poziom podniósł się wtedy o 1 m! 

W miejscu, gdzie stała świątynia, w 1938 r. wybudowano istniejący do dziś Dom Sowietów. 

Aktualnie w Irkucku mieszka ponad 600 tys. osób. Cały obwód irkucki liczy ok. 3 tys. 

Polaków, w większości zesłańców. Dzięki  ofiarom Polaków mieszkających w Irkucku  

w 1884 r. wzniesiono Kościół nazywany Polskim Kościołem. Obecnie mieści się tu sala 

organowa Filharmonii Irkuckiej, a msze odprawiane są tylko w niedziele. Nie nocowaliśmy  

w Irkucku. Pojechaliśmy nad Bajkał do Listwianki,  gdzie spędziliśmy 2 dni. Asfaltowa 

szeroka droga prowadząca z Irkucka do Listwianki (67km) jest do dziś najlepszą drogą  

w okolicy jeziora. Wybudowano ją w latach 60-tych XX wieku na przyjazd Prezydenta 

Eisenhowera. Miał on przyjechać z Irkucka do Listwianki i tam odpocząć w ekskluzywnym 

hotelu, również wzniesionym specjalnie dla niego. Materiały sprowadzono z Zachodu, drogę 

ukończono ale …Amerykanie nie przyjechali. Cóż, polityka. Listwianka to duża wieś-kurort 

licząca ok. 2,5 tys. mieszkańców położona na brzegu Bajkału w miejscu, gdzie z jeziora 

wypływa rzeka Angara.  Bajkał piękny, widać zaśnieżone góry po drugiej stronie, choć 
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odległość to ok.  30 km. Rejs po nim to duże przeżycie. Tak krystalicznie czystej wody 

nigdy nie widziałam. Żyje tu wiele gatunków ryb. Wędzone sprzedawane są w okolicznych 

restauracjach, a także na straganach. Najsmaczniejsza z nich to omul. Jedynym ssakiem 

żyjącym w wodach jeziora jest słynna foka bajkalska, zwana nerpą. Do dziś pozostaje 

zagadką jaką drogą dostała się ona do położonego w głębi kontynentu jeziora. Bajkał 

oddalony jest o tysiące kilometrów od mórz gdzie żyją inne gatunki fok. Od 2002 r. 

obowiązuje całkowity zakaz polowania na nie, gdyż bardzo spadła ich liczebność, ale 

nielegalny połów jest wciąż niepokojąco duży. Chociaż to czerwiec, to noce i poranki są 

zimne. Kobiety do pracy, czekające na przystankach, w grubych chustkach na głowie, 

mężczyźni w kufajkach. Z pamiątek to najlepiej przywieźć srebrną biżuterię z miejscowymi 

minerałami a szczególnie z kamieniem o nazwie czaroid o fioletowej, połyskującej barwie. 

Ma podobno magiczną moc. Występuje tylko tam i to na małej przestrzeni. Nigdzie więcej 

na świecie. Popularne są też cedrowe orzeszki z tajgi. W tajdze odwiedziliśmy stare 

buriackie osiedle oraz skansen Talcy - świadectwa dawnej drewnianej architektury 

bajkalskiej z XVII - XX wieku Znajdują się tutaj oryginalne domy mieszkalne, kaplica, 

szkoła, karczma,  mur obronny. Wszystko z bali. Robi to duże wrażenie, tym bardziej że 

okolica jest malownicza. W karczmie można było odpocząć, zjeść i napić . Kierowca 

autobusu nie próżnował i nazrywał w lesie całą siatkę liści niedźwiedziego czosnku. Pachnie 

podobnie i podobnie jak Mongołowie używają go tutaj do mięsa. Słyszałam, że można go 

także znaleźć w Polsce, ale my mamy inne zwyczaje, wolimy główki - a ten ich nie ma.  

Z czosnkowym zapachem w autobusie wyjechaliśmy z powrotem do Irkucka. Nie spotkaliśmy 

Polaków żeby porozmawiać. Znajomy opowiadał, że przed laty, będąc w tych okolicach 

rozmawiał z jednym Polakiem, staruszkiem już, ale ten sprawiał wrażenie jakby nie wiedział 

,że skończyła się wojna. Trzeba tam jeszcze wrócić. Czuję taką potrzebę. Wieczorem 

czekał już na nas pociąg do St. Petersburga. Ponad 4 tys km. 4 dni przesiedzieliśmy nie 

wychodząc z pociągu, tylko na stacjach. Szukaliśmy wtedy jakichś owoców, pomidorów, 

ogórków. Mężczyźni mieli inne potrzeby. Szukali czegoś mocniejszego, żeby łatwiej było 

przetrwać. To było juz b. męczące. Ani siedzieć, ani leżeć ani stać - wszystko stawało się 

trudne. Nie było np. pryszniców. Tylko 2 umywalki na wagon. Kradzież była jedna, portfel 

przy wsiadaniu - chyba w Omsku, choć pilot i kierowniczka wagonu b. uważała. Nie jestem  

w stanie opisać zdarzeń i emocji, ale było ich wiele. Zapełnialiśmy czas czytaniem książek, 

krzyżówkami, konwersacjami - towarzysko było super. Urozmaiceniem były wykłady 

prowadzone przez Jacka, naszego przewodnika o wielkiej wiedzy historycznej.  Ogólnie  

w Rosji widać biedę, za oknami pociągu tylko ogromne tereny nieobsianych pól, ale też 

 ruiny budynków po upadłych kołchozach. Ludzie nie mają co robić, ani z czego żyć. Kiedy 

ukazał się St. Petersburg wszyscy byli szczęśliwi. Po zakwaterowaniu w hotelu Moskwa 

,umyciu się i dobrym jedzeniu nareszcie przy stole, ruszyliśmy w miasto na zwiedzanie. 

Najpierw twierdza Pietropawłowska, Pałac Zimowy, przepiękny Sobór Zmartwychwstania 

Pańskiego nazywany Cerkwią na Krwi, bo został wzniesiony na miejscu gdzie został 

zamordowany car Aleksander II Romanow. Płynąc  statkiem po kanałach  zobaczyliśmy jaki  

St. Petersburg jest piękny, odnowiony choć w większości tylko fasady. Nie na darmo 

określany jest mianem Wenecji Północy. Wieczorem, już indywidualnie, zwiedzaliśmy jego 

uroki, były właśnie białe noce - nad Newą tłumy spacerującej młodzieży, niektórzy na brzegu 

na kocach. Swoiste pikniki. Wielu z książkami, uczących się do egzaminów, bo to czas sesji. 

Kawiarnie uliczne na świeżym powietrzu zapełnione, ulice pełne spacerujących. Trzeba było 
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jednak wracać do hotelu, bo następnego dnia mieliśmy zwiedzać. Peterhof, słynny zespół 

pałacowo-ogrodowy „maksymalnie wyzłocony” z 64 fontannami i 142 wodotryskami. Ten 

„carski Wersal”  zrobił na nas ogromne wrażenie, nawet na tych, którzy to już widzieli.  Nie 

byliśmy w Ermitażu, był poniedziałek, a w poniedziałki „zakryto”.  Mieliśmy czas wolny  

i można było zaopatrzyć się w kawior. Wybór był duży. Koleżanka, kupując go pomyliła ceny 

i nie zauważyła, że jest więcej i zapłaciła kartą. Kiedy zobaczyła sumę - przeraziła się -  

i chciała wycofać transakcję. Odmówiono. Interweniował przewodnik, ale na nic się zdało. 

Był to najdroższy kawior w jej życiu. Po uroczystej, pożegnalnej kolacji, zostało nam tylko 

pakowanie i następnego dnia droga na lotnisko. Zdążyliśmy jeszcze odwiedzić cmentarz 

Tichwiński, bo był blisko. Jego nostalgiczny nastrój  udzielił się nam wszystkim.  Koniec 

wyprawy. Po powrocie odreagowywałam długo. Kolej, te zmiany czasu i białe noce dały się we 

znaki. Przestało huczeć w głowie, zostały  wspomnienia i coś jeszcze. Pytanie, gdzie teraz - 

może Afryka? Tak, mamy już zaplanowaną następną wyprawę. Naszym celem będzie Kenia 

 i Tanzania. W lutym. Trochę tam niebezpiecznie. Napiszę o tym. 
                                                                                      Anna Jeziorek 

 

    
 

Mongolia - kraj koni                                                                                  Mongolska jurta               
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 Wspomnień czar 

 

„Czarna dziura”, SOLPARK  i  7 kościołów 

 

   Krętymi drogami dotarliśmy do Bełchatowa. W Rogowcu, w którym jest Bełchatowskie 

Zagłębie Węglowo-Energetyczne stanęliśmy przed ogromem: stali, turbin, rur, kół młyńskich, 

hal roboczych, budynków administracji, czyli przed wejściem do firmy PGE (Polska Grupa 

Energetyczna), która jest jedną z największych w Europie. Jest to elektrociepłownia produkująca 

energię z węgla brunatnego. 

   W żółtych kaskach weszliśmy na teren. Podziwialiśmy chłodnie wysokie na 134 metry  

i 2 kominy trzystumetrowe, 12 bloków energetycznych, generatory i wiele innych urządzeń, 

których nie znamy. Pracownicy poruszają się na rowerach lub meleksach po 20 hektarowym 

terenie. Zwiedziliśmy wiele, łącznie ze sterownią firmy, która wygląda jak hala odlotów 

kosmicznych międzyplanetarnych w NASA (oglądanych w filmach) - tysiące przełączników, 

lampek, komputerów, telefonów i stanowisk. Prezentem był wyjazd 40-osobową windą na 92 

poziom, skąd oglądaliśmy całą odkrywkę kopalni oraz wydobywany węgiel. Zjeżdżając na dół 

dowiedzieliśmy się, że dwie koleżanki zagapiły się i zostały na tarasie widokowym. Śmiechu co 

niemiara! Całą elektrociepłownię otaczają aleje, gazony, klomby pełne rozmaitych pięknych 

roślin i iglaków wzorowo utrzymanych.  

   Jedziemy do Żałobnicy, punktu widokowego odkrywki Bełchatów, gdzie w 1980 r. wydobyto 

pierwszy węgiel. Wielkim przedsięwzięciem było zainstalowanie ogromnych maszyn, koparek  

i zwałowarek. Z platformy oglądaliśmy wielką „czarną dziurę” z której wydobywa się jeszcze 

węgiel, a urobek sprowadza się taśmociągami do elektrociepłowni i tam poddaje się obróbce. 

Potężne maszyny i urządzenia robią na nas przytłaczające wrażenie. Badania naukowe  

w regionie Bełchatowa są finansowane przez Uniwersytety: poznański, łódzki i Instytut 

Archeologii i Etnografii PAN. 

   Oddalając się od Żałobnicy wjeżdżamy ma szeroką, pięknie utrzymaną drogę otoczoną 

przystrzyżonymi drzewami. Wpadamy do Gminy Kleszczów - najbogatszej w Polsce. 

Zabudowania gospodarcze to wille z ogrodami, altanami, różnorodnymi roślinami. Czyściutko, 

schludnie, aż się nie chce wierzyć, że tak może być w centrum Polski. No i objawienie 

SOLPARK-Kleszczów. Przepiękny ośrodek. Jedno miejsce, a wiele atrakcji. Na terenie 

wspaniale zagospodarowanego obiektu są szkoły: Liceum Ogólnokształcące i Technikum 

Mechatroniczne z internatem. Wszechstronność działań SOLPARK-u wzbudza podziw. Usługi, 

zaplecze rekreacyjno-sportowe - oszałamiające, gabinety kosmetyczne, groty solne, solarium, 

organizowanie obozów sportowych i konferencji nie tylko z Polski jest wizytówką i ogromną 

zaletą tego niesamowitego miejsca, które trzeba zobaczyć (70 km od Łodzi w stronę Piotrkowa). 

   Szybko wjeżdżamy na górę Kamieńsk z farmą elektrowiatraków. Z tarasu widokowego 

oglądamy okolicę. Jadąc przez lasy i pola odwiedzamy Piotrków, który nabył prawa miejskie w 

1313 roku. Nazwa Piotrków według faktów historycznych mówi że: bardzo zamożny człowiek 

Piotra Mostowicz (wielki bogacz, a jeszcze większy grzesznik), którego Piotrem zwano, po 

spowiedzi życia za pokutę miał wybudować 7 kościołów, co uczynił i od tego zdarzenia od 

Piotra grzesznika powstała nazwa Piotrków. Między innymi sanktuarium Matki Boskiej 
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Trybunalskiej - w ołtarzu głównym z obrazem Matki Boskiej i Dzieciątka w złotych koronach. 

Podobno w wieży kościoła farnego w 1340 r. przed wrogami ukrywał się późniejszy król 

Władysław Łokietek. Jezuici, a później pijarzy przyczynili się do reformy i opanowania 

szkolnictwa w Piotrkowie. W XVIII w. ks. Stanisław Konarski założył Collegium Nobilium, ale 

nie wiadomo czy powstało ono w Warszawie czy Piotrkowie. 

   W Piotrkowie w XV-XVII w. odbywały się Trybunały Wielkopolskie, czyli sądy  

o szczególnym znaczeniu i specjalnych kompetencjach, na które zjeżdżał m. in. król Zygmunt 

Stary i na jego polecenie na ryneczku, wśród starych kamieniczek, wybudowano zameczek dla 

króla przebywającego na Trybunałach kilka miesięcy w roku. Zameczek miał kilka głębokich 

piwnic z pomieszczeniami pełnymi win i trunków. Król sądził, biesiadował, polował, a w środku 

rynku kazał postawić pręgierz - na opornych, który oglądamy do dzisiaj. Właśnie od sądów 

królewskich odbywających się tutaj Piotrków otrzymał przymiotnik Trybunalski. 

   Oprowadzający nas przewodnik pokazał smutną dzielnicę, gdzie od 30.09.1939 r. do 1942 r. 

było getto żydowskie. Do dzisiaj teren straszy domami, zarośniętym trawą placem mimo, że jest 

to teren w środku miasta, nikt nie chce tam mieszkać. Napotykamy również stare więzienie, 

będące przy jednej z głównych ulic miasta. Przerobiono je na „Galerię - Stary Areszt”, gdzie 

mieści się też market Biedronka. Na obrzeżach miasta wybudowano najnowocześniejsze w kraju 

więzienie o najwyższym standardzie - z siłownią, salą do gier zespołowych, biblioteką  

i gabinetami lekarskimi. 

   Piotrków Trybunalski od wieków był miastem wielu kultur. Oprócz wielu kościołów 

katolickich: bernardyńskich, pijarskich, różnych zakonów, jest cerkiew, synagoga, zbór i inne 

domy modlitw, ponieważ międzynarodowy szlak handlowy sprzyjał osiedlaniu się przybyłych 

obcokrajowców - ludzi o różnych tradycjach i kulturach. 

 

Czerwiec 2013 r.                                                                                                Maria Nowakowska 

 

 

 Takie sobie myśli 
 

Prostaczek podpowiada, proponuje i namawia 

 

   Podobno Unia Europejska kierując się względami zdrowotnymi zamierza zabronić stosowania 

do artykułów spożywczych techniki wędzenia, zastępując ją metodą kąpieli w płynnym dymie. 

Przeniknięty podziwem dla tej inicjatywy Prostaczek podpowiada jej rozszerzenie na inny obszar 

zagrożeń chorobowych. Jak wiadomo, środowisko wilgotne sprzyja rozwojowi niebezpiecznych 

bakterii, więc baseny kąpielowe i pływalnie stanowią zagrożenie epidemiologiczne. Aby się 

przed nim bronić, Prostacze proponuje napełniać je suchą wodą. Wodę możemy otrzymać przez 

stopienie lodu, więc sucha wodę uzyskamy topiąc suchy lód (zestalony CO2). 

   Prostaczek namawia propagatorów stosowania płynnego dymu, by trenowali skoki z wieży do 

basenu napełnionego suchą wodą, co społeczeństwu powinno wyjść na zdrowie. 
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    Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych 
 

Dokonania twórcze i odtwórcze 

Jak piją ? 
(autor nieznany) 

 
Lekarze na zdrowie               Fryzjer do lustra                                    Lunatyk księżycówkę 
Matematyk na potęgę           Nurek do dna                                         Bliźniak brudzia 
Grabarz na umór                   Anestezjolog do utraty tchu                 Nocny stróż w ciemno 
Ornitolog na sępa                 Kuba do Jakuba                                     Ichtiolog na śledzika 
Bankowiec na kredyt           Jakub do Michała                                   Pilot jak leci 
Polarnik na rozgrzewką       Perfekcjonista raz a dobrze                  Hydraulik z grubej rury 
Pediatra po maluchu            Kamerzysta aż  mu się film urwie        Medyk sądowy w trupa 
Aptekarz po kropelce           Tenisista setami                                    Kolarz w kółko 
Filozof po namyśle               Higienistka tylko czystą                        Wędkarz zalewa robaka 
Syndyk do upadłego           Gastryka żołądkową gorzką                  Stolarz wali klina 
Fryzjer do lustra                   Żołnierz strzela lufę                               Krawiec po naparstku 

………….   a Ty ?    
 

 

     Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota 

 
Nasze słowa powszechne 

/obrazoburcze przemyślenia Szamota ?/  

 
  Jako osesek przeżyłem stalinizm, jako zuch przeżyłem komunizm, jako uczeń, student  

i pezetperowiec przeżyłem socjalizm (nawet ‘tymi ręcami’, budując „rozwinięte społeczeństwo 

socjalistyczne”). Zapewne przeżyje mnie kapitalizm. Często, może nazbyt często, w chwilach 

intelektualnej słabości lub zwykłej złości używam słów wybitnie niecenzuralnych. Inaczej zwanych 

wulgaryzmami lub nieobyczajnymi (?). Mam wrażenie, że w takich momentach grzeszę (o wybacz mi  

o Najwyższy!), wobec kultury języka (polskiego) i dobrym obyczajom mojej dolno-średniej klasy 

społecznej. Ale wnet potem rozgrzeszam się, zaglądając do słowników, najczęściej do komunistycznego 

Wielkiego Słownika Ortograficznego PWN (bo tylko taki, jedyny w chałupie mam), aby sprawdzić, po 

raz kolejny, jak ten wyraz jest poprawnie napisany. A propos słowników - w Słowniku Poprawnej 

Polszczyzny Szobera „tych” wyrazów nie znajdziemy, co zrozumiałe, ale żeby nie było ich  

w trzytomowym Słowniku Języka Polskiego pod red. Szymczaka - to już skandal! I know, why! Przecie 

za tzw. brzydkiej komuny gryzła cenzura i nie mogła ona przepuścić niecenzuralnych, powszechnie 
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uznanych za niecenzuralne (?), słów oraz wieloznacznych ich kontekstów. A za to przecież są tolerowane 

i do społecznego przyjęcia są dziś np. regionalizmy typu łódzkiego: „tytka”, „szyna się wygła”, śląskiego: 

„ciul”, „rzyć” czy ogólnokrajowego: „poszłem”, etc., etc. 

  Wejdźmy jednak w nurt główny Szamotowych rozmyślań. Co mnie skłoniło do przekazania 

Incydentalnikowi obrazoburczego tekstu, jak się zaraz P.T. Czytelnicy przekonają. Nie wiem czy redakcja 

go wydrukuje, lecz zagroziłem zerwaniem dotychczasowej owocnej dla niej współpracy (bo nie dla mnie, 

nie mam z tego ani grosza, bowiem sama Szan. Red. jest goła jak ten goły turecki czy ten święty  

z Asyżu).  

   Do rem, jak mawiał mój nauczyciel klasycznej łaciny na pierwszym roku mojej wyższej, ideologicznej 

edukacji. O inspiracji. Oto bowiem jeden z nieżyjących artystycznych pasterzy dusz (nie mylić  

z duszpasterstwem akademickim, klerem pasącym stada zbłąkanych owieczek i episkopatem  - prywatną 

instytucją książąt-purpuratów) - Kazimierz Dejmek miał swego czasu powiedzieć: Aktorzy są od grania, 

jak dupa od sr…nia!, a całkiem niedawno maksymę tę powtórzył Jan Klata - reżyser i dramaturg, jeden  

z najważniejszych twórców teatralnych ostatnich lat. Autor głośnych spektakli: „H.” (wg  Hamleta), 

„Sprawa Dantona”, „Trylogia”, „Utwór o Matce i Ojczyźnie”. Dyrektor Narodowego Starego Teatru  

w Krakowie. I się narobiło. Nie tylko w Krakowie. 

   Osobiście niezaangażowany w roztaczającą się w mediach hucpę na temat wystawień młodego 

reżysera, skupiłem swą uwagę na użytym przez obu artystów słowie czteroliterowym. Zacząłem zadawać 

sobie pytania co wymowa połączenia tych 4 liter znaczyła w historii mojego kraju i jakie przesłania 

(wartości) niesie z sobą ta część naszych ciał, która anatomicznie znajduje się poniżej pleców i nie służy 

wyłącznie do puszczania bąków (zwłaszcza po zjedzeniu kiszonej kapusty lub pullardy przez aktora  

M. Piccolo w fantastycznym, starym filmie „Wielkie żarcie”). Nade wszystko zaś do stawiania 

sedesowych klocków. Nieprawdaż ? 

   Statystyki wskazują, że 1/3 naszego doczesnego życia śpimy, a 2/3 jesteśmy aktywni. Częściowo 

zalegamy nocą na lewym boku, prawym boku, niejednokrotnie na brzuchu oraz na wznak, czyli na tylnej 

stronie głowy, plecach, piętach i …na 4 literach. „Aktywnie” siedzimy w pracy, w tramwaju, 

samochodzie lub na parkowej ławce - tudzież na 4 literach. A więc, jest to, moim zdaniem, najważniejsza 

część naszego jestestwa, poza chyba pompą ssąco-tłoczącą w kształcie owsiakowego logo.   

   Po skrupulatnych badaniach naukowych, wyszło mi, że czteroliterowe słowo funkcjonowało  

w różnych kontekstach i konfiguracjach od biblijnych czasów, bo bez legnięcia Adama na  

4 literach Ewy świat ludzki by nie zaistniał. Mam rację? A jak to było w naszej ojczyźnie? Normalnie. 

Jak to u nas. Gdyby 4 litery byłyby seksualnie nie do użytku nie mielibyśmy na tronie rozległej dynastii 

Piastów, Andegawenów, Jagiellonów czy innych (pfuj!) Sasów. Wielka szkoda stała się nam jednak, że 

ten król, który jadał obiadki tylko w czwartki, nie użył 4 liter Katarzyny II dla prokreacji. Może nie 

byłoby rozbiorów ? No cóż, doszedłem do wiekopomnego odkrycia, że raz na tydzień jedzony obiad, 

nawet w oświeconym, intelektualnym gronie, na tyle osłabiał ostatniego monarchę, że nie tylko odwlekał 

wszystko do jutra (tj. Staś -  ksywka „dojutrek”), że był w stanie przebić wielu konkurentów do ręki 

carycy. Dylemat to znaczny dla historyka badającego życie codzienne przedrozbiorowej I RP.   

    Dumam, że nie ma zamiennika dla tego bardzo popularnego wśród klasy robotniczo-chłopskiej oraz 

warstwy inteligencji pracującej słowa-wyrazu. Bo jakże ubogie byłoby nasze intelektualne życie bez np. 

idiomów: dupa wołowa, dupa z uszami, dupa z króla, dupa Maryni, dupa biskupa, dupa zza krzaków, ale 

dupnąć, nakopać (komuś) do dupy, zacząć (coś) od dupy strony, interes do dupy, ciemno jak w dupie 

u …., blada dupa, jak psu w dupę, do dupy z taką robotą, itd., itp., oraz pochodne - dupek, duperele. Nie 

oddaje jego przebogatej bogatej treści semantycznej ani angielskie shit czy francuskie mérde. Zresztą dla 

kultury języka polskiego te makaronizmy tylko nasz język zaśmiecają. Parafrazują: Niech wżdy postronni 

narodowie znają, że Polacy nie gęsi i obce  języki znają (sic!) i rzucam dupne (reg. Śląskie - patrz wyżej) 

hasło: walczmy z nimi polską polszczyzną. Tak czynili np. J. Tuwim w wierszu „Całujcie mnie wszyscy 

w dupę”, czy też M. Załucki, pisząc fraszkę „Do celników”: Wy mi zaglądacie do kufrów i waliz. A ja 

 w dupie wywożę socjalizm. Inna wersja: Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz/Nie zajrzeli do dupy - 

tam miałem socjalizm przypisywana jest nobliście Cz. M.! A czy pamiętacie Państwo eksces lidera 

zespołu Piersi, który na estradzie pokazał gołe 4 litery, wywołując tym ogólnokrajowy skandal? Ale się 

wtedy działo! 

   Obawiam się czy ten przesłany do redakcji tekst ujrzy światło dzienne. Ale jeżeli tak, to obiecuję 

kontynuację, Zwłaszcza po obejrzeniu ostatnio dwu filmów, a to: Smarzowskiego Pod Mocnym Aniołem  

i Wilk z Wall Street Scorsese. Polecam gorąco! Będzie to semantyczne przygotowanie do omówienia 
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następnych „brzydkich słów” - przecie codziennie funkcjonujących w obszarze językowym i naszej 

przestrzeni publiczno-literackiej. Już się cieszę. I wcale nie jest mi wstyd. Ale się będzie działo! A może 

cieszę się na wyrost ? Może bogobojno-poprawne Czytelnictwo w recenzji skopie mi 4 litery? A tak  

w ogóle, jako libertyński wolnomyśliciel, mam to w d…żym poważaniu. Stoję bowiem na stanowisku, że 

omówione wyżej słowo-wytrych jest nie do zastąpienia przez na przykład słowo-wyraz tyłek. Nie 

sądzicie? Mogę spotkam się z ostrą reprymendą części Czytelników? Biorę to jednak na pukiel, jak 

mawiał aktor Z. Zamachowski, tzn. na swą wątłą pierś, czyli na klatę. A zresztą sorry - taki klimat! 

   W przyszłości mógłbym zająć się semantyką słowa-wyrazu „kuźwa”. I idiomami w stylu „urwać jego 

nać”. Co Państwo na to? 

 

 

  Facecje akademickie 

 

Profesor, przeglądając indeks, zwraca się do studenta: 

- Proszę powiedzieć, czym tak naprawdę jest dla Pana egzamin? 

- To rozmowa dwóch intelektualistów - odpowiada zapytany. 

A jeśli się okaże, że jeden z tych intelektualistów jest głupcem, to co wtedy? - pyta ironicznie Profesor. 

- To ten drugi bierze indeks i wychodzi - odpowiada student. 

 

*** 

 

Egzamin. Do gabinetu wchodzi student i zataczając się mówi: 

- Czy Pan profesor przyjmie lekko niedysponowanego studenta? 

- Proszę pana - oburza się profesor - proszę wyjść, to skandaliczne! 

Student jednak nadal prosi: 

- Niech pan jednak zrobi wyjątek. 

Profesor ustępuje i wyraża zgodę. Student otwiera drzwi i krzyczy: 

- Chłopaki, wnieście go! 

 

*** 

 

Bardzo ładna asystentka do studentów: 

- Nikt się nie przygotował? Co ja mam robić? 

Głos gdzieś z tyłu: 

- Rozebrać się! 
 

  Warto przeczytać 

 
Niall Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Warszawa 2013, Wyd. Literackie, ss. 473. 
 
   Jeden z najbardziej znanych i cenionych historyków współczesnych; autor licznych bestsellerów (w Polsce m.in. 
ukazała się: Potęga pieniądza, Warszawa 2010 r., Wyd. Literackie) próbuje odpowiedzieć na dwa fundamentalne 
pytania: 
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- pierwsze – dlaczego „począwszy od około 1500 roku, kilka małych organizmów politycznych z zachodniego krańca 
Eurazji zdominowało resztę świata, w tym liczniejsze i pod wieloma względami bardziej zaawansowane w rozwoju 
społeczeństwa wschodniej Eurazji”, 
- drugie – jeśli uda się wytłumaczyć wzrost znaczenia Zachodu w przeszłości, czy możemy przedstawić prognozę 
dotyczącą jego przyszłości. Czy to naprawdę koniec świata Zachodu i nadejście nowej epoki Wschodu ? 
  Na pytanie pierwsze Ferguson odpowiada w kilku tematycznych rozdziałach; w tym krótkim omówieniu książki, 
można za autorem skonstatować, że „Zachód od reszty odróżniało sześć nowych instytucji i związanych z nimi idei  
i zachowań - głównych sił napędowych globalnej potęgi. Były to: rywalizacja, nauka, prawo własności, medycyna, 
społeczeństwa konsumpcyjne, etyka pracy. Pozwoliło to mniejszości zdominować świat na prawie pięćset lat. 
   N. Ferguson uzasadnia swoje stanowisko, odwołując się do przebogatej bazy źródłowej i literatury. Nie będę 
szerzej „odkrywał” jak autor odpowiada na drugie pytanie. Jest on - mimo dostrzegania zagrożeń dla zachodniej 
cywilizacji - optymistą. Konkluduje: „coraz większa liczba przedstawicieli Reszty sypia, bierze prysznic, ubiera się, 
pracuje, bawi się, je i pije, podróżuje jak mieszkańcy Zachodu” i dalej: „Pakiet oferowany przez cywilizację Zachodu 
nadal chyba zawiera najlepszą ofertę dla społeczeństw w postaci najkorzystniejszego z dostępnego zestawu 
instytucji ekonomicznych, społecznych i politycznych - takich, które wyzwolą kreatywność człowieka, by mógł 
rozwiązywać problemy świata w XXII .” 
   Ponieważ książka napisana jest przystępnym i zrozumiałym dla laika językiem, to jej lektura może sprawić 
przyjemność i satysfakcję każdemu czytelnikowi interesującemu się historią  współczesnością. 
 

                                                                                                                                  M. M.  Wiktorowski  

                                                                                                             

Aktualności  

                             
 

Poseł - agent Tomek w PiS-ie                                                                                      Polski „Bondek” po popisach 
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