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                       W związku z zaczynającym się właśnie rokiem akademickim - 70.  

w dziejach  naszej Alma Mater - życzenia samych sukcesów w powiększaniu 

dorobku naukowego i dydaktycznego kadrze naukowej i dydaktycznej 

przekazujemy.  

 
 
 
 
 
 

                  Serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 
kierujemy zaś przede wszystkim do naszych Koleżanek i Kolegów, 
którzy mimo tego, że przeszli w stan zasłużonego emeryckiego 
odpoczynku zachowują żywy kontakt z Ich Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego. 
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Z historii ruchu związkowego. Cz. 3. 

Związki zawodowe w Polsce niepodległej  (1918 – 1939) 

 

   Jesienią 1918 roku, po 123 latach braku własnej państwowości, Polska odzyskała niepodległość  

i pojawiła się na mapie Europy jako republika demokratyczna. Pierwszy polski rząd (tzw. rząd 

lubelski J. Moraczewskiego) w manifeście z 7 listopada 1918 roku zapowiadał wolność zgromadzeń, 

wolność tworzenia związków zawodowych, prawo do strajków, prawo do zrzeszania się. Również 

prawicowo-centrowy rząd I. J. Paderewskiego w dekrecie z 8 lutego 1919 r. normował kwestię 

organizowania i działalności związków zawodowych w sposób tak postępowy, że dekret ten został 

przywrócony w PRL i obowiązywał ze zmianami do roku 1949. Dekret z 8 lutego wyłączał jednak 

organizacje zawodowe zrzeszające pracowników zatrudnionych w instytucjach państwowych, gdyż 

rząd chciał mieć nad nimi kontrolę. Dekret ów zapowiadał udział przedstawicieli związków 

zawodowych we wszelkich organach zbiorowych działających przy Ministerstwie Pracy i Opieki 

Społecznej. Osoby zakładające związek zawodowy (najmniej trzy) składały w Inspektoracie Pracy 

podanie wraz z projektem statutu. Ograniczono do minimum kontrolę nad działalnością związków, 

która sprowadzała się do składania inspektorom sprawozdań przygotowywanych przez władze 

związku na ogólne zebranie członków. Zawieszanie lub rozwiązywanie związku zawodowego (tylko  

z powodu ewentualnej działalności przestępczej) należało do kompetencji sądów. Zagwarantowano 

więc związkom wolność od politycznych nacisków ze strony organów państwa.  

   W pierwszych latach II RP tworzenie związków zawodowych utrudniała bardzo zła sytuacja 

ekonomiczna nowego państwa: zniszczenie przemysłu, ogromne bezrobocie, rozproszenie robotników 

zatrudnionych w małych, rzemieślniczych zakładach pracy. Negatywny wpływ miało także polityczne 

rozbicie ruchu zawodowego, który kształtował się odmiennie w trzech zaborach. W ruchu 

zawodowym u zarania Polski niepodległej istniały trzy kierunki ideowo-polityczne: a) związki 

zawodowe zwane klasowymi, znajdujące się pod wpływem utworzonej w grudniu 1918 r.  

(z połączenia działających w zaborze rosyjskim SDKPiL i PPS-Lewicy) Komunistycznej Partii 

Robotniczej Polski (KPRP) i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), b) związki zawodowe 

nacjonalistyczno-solidarystyczne, związane z Narodową Demokracją i Narodowym Stronnictwem 

Robotników (NSR), działające na terenie b. zaboru pruskiego i z Narodowym Związkiem 

Robotniczym byłego zaboru rosyjskiego, c) związki zawodowe chrześcijańskie pozostające pod 

wpływem Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji i Chrześcijańsko-Narodowego 

Stronnictwa Pracy. Klasowe związki zawodowe dominowały na terenach b. Królestwa Polskiego  

i w Galicji (czyli w b. zaborze austriackim), natomiast nurt nacjonalistyczno-solidarystyczny 

najsilniejszy był w b. zaborze pruskim, reprezentowany przez Zjednoczenie Zawodowe Polskie (ZZP).     

   Na przełomie lat 1918/1919 w Warszawie zostały utworzone dwie klasowe centrale związkowe: 

Rada Związków Zawodowych m. Warszawy, która skupiała organizacje podległe nowopowstałej 

partii lewicowo-rewolucyjnej czyli KPRP oraz związana z lewicową frakcją w PPS czyli z PPS - 

Opozycja Komisja Centralna Związków Zawodowych (KCZZ). Należy wspomnieć w tym miejscu, że 

PPS-Opozycja w sierpniu 1920 roku połączyła się z Komunistyczną Partią Robotniczą Polski. 

Wkrótce do KCZZ przystąpiło wiele  organizacji związkowych z b. zaboru rosyjskiego, m.in. Związek 

Zawodowy Robotników Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych, Zjednoczenie 

Polskich Związków Drukarskich (federacja 10 terenowych organizacji). Liczba związkowców, którzy 

przystąpili do KCZZ wynosiła 61.893 osób. W przyjętych dokumentach KCZZ obok postulatów 

ekonomicznych i socjalnych znalazły się mocno akcentowane treści polityczne, gdyż obok walki  

o lepsze warunki bytu i działalności samopomocowej za nadrzędną uznano „przebudowę 

społeczeństwa na zasadach socjalistycznych”, a więc radykalne przekształcenie ustroju społeczno- 

politycznego. W sprawach związkowych rezolucja KCZZ mówiła o konieczności dążenia do 

scentralizowania organizacji zawodowych w skali kraju według gałęzi przemysłu, bez różnic 

narodowościowych, religijnych czy przekonań politycznych. Zdecydowano też o wydawaniu organu 

prasowego pt. Związkowiec. 

   Podobne tendencje zjednoczeniowe miały miejsce w b. zaborze austriackim, gdzie w marcu 1919 r. 

w Krakowie powstała Komisja Związków Zawodowych, a na terenach Górnego Śląska powołano do 

życia Centralny Związek Zawodowy Polski (grudzień 1918 r.),  w b. zaborze pruskim utworzono  

w Bydgoszczy (lipiec 1919 r.) Zjednoczenie Wolnych Związków Zawodowych w Polsce Zachodniej 

(21,1 tys. członków), zaś w Poznaniu PPS zorganizowała Polskie Klasowe Związki Zawodowe (4 tys. 
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członków). Rozpoczął się  długoletni okres rywalizacji między tymi dwiema klasowymi centralami 

związkowymi w Wielkopolsce i na Pomorzu, który to konflikt wstrzymało przystąpienie obu do 

KCZZ. 

   Idea zjednoczenia obu nurtów klasowego (komunistycznego i socjaldemokratycznego) ruchu 

związkowego w b. Królestwie Polskim w jeden organizm nurtowała wielu działaczy i zdobywała 

licznych zwolenników. Po wielu dyskusjach w partyjnych gremiach PPS i KPRP oraz w wyniku prac 

wspólnej komisji porozumiewawczej opracowano dokument pt. Deklaracja Zasadnicza, w której 

stwierdzono, że głównym zadaniem jest zjednoczenie klasy robotniczej w walce z ustrojem 

kapitalistycznym i prowadzenie jednolitej akcji ekonomicznej w obronie praw socjalnych i poziomu 

życia proletariatu. W celu zaakceptowania Deklaracji zwołano na 12 lipca 1919 r. dwie odrębne 

narady przedstawicieli związków zrzeszonych w Radzie Związków Zawodowych m. Warszawy  

i w Komisji Centralnej Związków Zawodowych. W naradzie nurtu socjaldemokratycznego, czyli 

pozostającego pod wpływem PPS, wzięły także udział delegacje związków klasowych z Galicji  

i Śląska Cieszyńskiego oraz przedstawiciel Związku Zawodowego Robotników Rolnych.  

   W rezultacie obrad, na wspólnym posiedzeniu plenarnym Deklaracja Zasadnicza została 

jednomyślnie przyjęta jako wspólny dokument zjednoczonego klasowego ruchu związkowego w całej 

Polsce, jakkolwiek Komisja Centralna Klasowych Związków Zawodowych (taką nazwę przyjęto po 

zjednoczeniu) nie łączyła całości ruchu związkowego w kraju, albowiem nie przystąpiło do niej  wiele 

organizacji z ziem byłych zaborów. Skład  KCKZZ stanowiły 34 osoby wybrane spośród działaczy 

związkowych, którzy byli jednocześnie członkami kierowniczych gremiów KPRP i PPS. Utworzono 

także Wydział Wykonawczy KCKZZ. Przewodniczącym został poseł na Sejm Zygmunt Żuławski 

(PPS), wiceprzewodniczącym Szczepan Rybacki (KPRP), sekretarzem Antoni Zdanowski (PPS), jego 

zastępcą Mirosław Zdziarski (KPRP). Członkami zostali: Adam Landy (PPS-Opozycja), Bolesław 

Czechowski (PPS), Stanisław Walewski (PPS), Wacław Fabierkiewicz (PPS), Romuald Pawłowski 

(KPRP), Władysław Ulman (KPRP), M. Zagórski (KPRP). Zjednoczenie nie oznaczało rezygnacji 

tych partii z polityczno-ideowych pryncypiów i walki o polityczne wpływy wśród robotników, 

rolników czy pracowników umysłowych. U zarania klasowego ruchu związkowego w Polsce 

niepodległej ruch ten został więc bardzo silnie upolityczniony i przez cały okres międzywojnia walka 

między nurtem socjaldemokratycznym (reformistycznym) a komunistycznym (rewolucyjnym) 

determinowała działalność klasowych związków zawodowych. W Deklaracji Zasadniczej 

stwierdzono, iż celem nadrzędnym jest obalenie ustroju kapitalistycznego i urzeczywistnienie  

uspołecznionej własności środków produkcji, ustanowienie ustroju socjalistycznego, a związki 

zawodowe to z jedna z form organizacyjnych podporządkowanych „organom rewolucyjnej walki 

proletariatu”. Wprawdzie w Deklaracji zapisano, że związki zawodowe są organizacjami 

samodzielnymi, niezależnymi od partii politycznych, to jednak skład partyjny kierowniczych gremiów 

oraz codzienna praktyka zaprzeczały temu stwierdzeniu.  

   W dniach 14-16 maja 1920 roku obradował w Warszawie I Kongres Klasowych Związków 

Zawodowych. Uczestniczyło w nim 161 delegatów z całego kraju, reprezentując ponad 400 tys. ludzi 

pracy najemnej zrzeszonych w 50 związkach zawodowych. Układ sił politycznych wśród nich był 

następujący: 90 delegatów było zwolennikami PPS, 55 opowiadało się za KPRP, od 10 do 15 

delegatów to tzw. syndykaliści, którzy uważali, że związki powinny być organizacjami apolitycznymi 

i wypowiadali się przeciwko wpływom jakiejkolwiek partii.  

   W rezolucji I Kongresu nakreślono nadrzędne zadanie związków zawodowych jako istotnej, ważnej 

części ruchu robotniczego, który dąży do wyzwolenia klasy robotniczej z wyzysku kapitalistycznego  

a celem nadrzędnym ruchu związkowego ma być „ przygotowanie do stoczenia walki o nowy 

porządek społeczny i do objęcia kierownictwa gospodarką w nowym ustroju”.  Realizacja tego celu 

może nastąpić tylko wtedy, gdy związki podejmą walkę z materialnym ubożeniem robotników, 

podejmą wysiłek podniesienia ich poziomu kulturalnego poprzez krzewienie oświaty, wywalczą 

wyższe zarobki, ustawową ochronę pracy, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia  

i niezdolności do pracy, przejmą pośrednictwo pracy, stopniowo ograniczą władzę właścicieli 

przedsiębiorstw poprzez prawo do strajków i wolności słowa. Kongres zdecydowanie negatywnie 

odniósł się do związków nieklasowych, czyli narodowych i chrześcijańskich i wezwał do walki z nimi 

i z ich ideologią.  

O ile w powyższych sprawach istniał konsensus między przedstawicielami KPRP i PPS, o tyle na  

I Kongresie pojawiły się zasadnicze rozbieżności w kwestii wzajemnych relacji między związkami 
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zawodowymi a partiami politycznymi oraz między taktyką walki ekonomicznej i politycznej. Delegaci 

reprezentujący PPS opowiadali się za autonomią i niezależnością organizacyjną związków, za 

równouprawnieniem, za równorzędnością wszelkich form aktywności robotników. W praktyce 

preferowano jednak współpracę z organizacjami związkowymi socjaldemokratycznymi i jakkolwiek 

nie negowano walki politycznej proletariatu, to jednak akcentowano nadrzędność walki ekonomicznej. 

Natomiast komuniści stali na stanowisku aktywnego, czynnego udziału przede wszystkim w walce 

politycznej, udziału w rewolucji proletariackiej, w podporządkowaniu  związków zawodowych partii 

komunistycznej.  

   Rezultatem obrad I Kongresu Klasowych Związków Zawodowych było powołanie do życia nowej, 

jednolitej dla całego kraju centrali, tj. Związku Stowarzyszeń Zawodowych zrzeszającego 

pracowników najemnych bez względu na narodowość, wyznanie i przynależność partyjną. Delegaci 

wybrali jako organ wykonawczy nową Komisję Centralną Związków Zawodowych. W jej skład 

weszło 21 członków (tylko 3 przedstawicieli KPRP, mimo, iż domagano się 8 osób proporcjonalnie do 

liczby głosów oddanych na poszczególnych delegatów). PPS przeforsowała jednak zasadę wyborów 

większościowych. Ostatecznie, po gwałtownym sporze, komuniści złożyli swoje mandaty na znak 

protestu przeciwko nieuwzględnieniu zasady proporcjonalności. Przewodniczącym nowej KCZZ 

został wybrany ponownie  poseł Zygmunt Żuławski  z PPS. Na Kongresie przewagę uzyskał nurt 

reformistyczny (socjaldemokratyczny), a komuniści, jak wspomniano wyżej, opuścili KCZZ, którą 

kierowali działacze związani z PPS. W sprawach organizacji klasowego ruchu zawodowego Kongres 

uchwalił, aby łączyć lokalne i okręgowe związki zawodowe w ogólnokrajowe związki zrzeszające 

wszystkich robotników danej gałęzi przemysłu. Przewidziano utworzenie 35 scentralizowanych 

związków zawodowych obejmujących przemysł, handel, transport i usługi. Na czele miały stać, 

pochodzące z wyboru, zarządy centralne, a w poszczególnych ośrodkach tworzono oddziały 

miejscowe połączone w okręgi. W zakładach pracy podstawowym ogniwem miały być powoływane  

z wyboru komitety fabryczne.   

   Rozwijający się od roku 1919 ruch związkowy załamał się w latach 1924 – 1925, gdy liczba jego 

członków spadła do 446 tys. wobec 627 tys. w roku 1919. Tylko w 1926 r. liczba związkowców 

zmalała o dalsze 30% (wobec stanu z roku 1919).  Powodem tego spadku był ostry kryzys 

ekonomiczny, recesja, masowe bezrobocie, silny opór pracodawców wobec strajków, które robotnicy 

przegrywali, liczne lokauty, odpływ powojennych nastrojów rewolucyjnych. Bezrobocie powodowało, 

iż robotnicy nie płacili składek, wielu opuszczało związki, nie widząc doraźnych korzyści  

z członkowstwa. Mimo to rozwijała się działalność oświatowa i kulturalna i w tym zakresie związki 

ściśle współpracowały z partiami politycznymi angażując ich prelegentów, organizując odczyty  

i pogadanki oraz korzystając z partyjnych księgozbiorów. Mocną stroną działalności związków była 

prasa (ukazywało się 16 pism branżowych), a szczególną popularnością cieszył się Związkowiec - 

pismo wydawane przez KCZZ. W roku 1922 Komisja współorganizowała stowarzyszenie „Kultura 

Robotnicza” oraz nawiązała współpracę z Towarzystwem Uniwersytetu Robotniczego (TUR),  

w którego programie znalazły się wykłady dla działaczy związkowych. Tematem tych kursów było 

ustawodawstwo pracy, zagadnienia ekonomiczne, historia ruchu robotniczego, zagadnienia 

spółdzielczości. Wyjątkowo duże znaczenie przypisywano kursom dla analfabetów. Tworzono także 

własne związkowe biblioteki, czytelnie, teatry robotnicze, orkiestry i chóry. Pod ideowo-polityczną 

egidą KPRP od lutego 1922 roku zaczęło ukazywać się pismo Kultura Robotnicza, na łamach którego 

publikowali tacy znani pisarze jak Antonina Sokolicz, Witold Bandurski, Stanisław Ryszard Stande, 

Bruno Jasieński, Władysław Broniewski i Jan Hempel. Kultura Robotnicza ukazywała się krótko: 

ostatni numer nosi datę z maja 1923 roku, ale już w lipcu tego roku zaczęła się ukazywać Nowa 

Kultura (do września 1924 r.). 

Obok klasowego ruchu związkowego niemałą rolę odgrywały narodowe (narodowo-

solidarystyczne) związki zawodowe nazywane też „polskimi” z powodu przyjmowania w swoje 

szeregi tylko Polaków, które w okresie międzywojennym stanowiły drugi, pod względem znaczenia  

i roli, nurt polityczno-ideowy w krajobrazie polskiego ruchu związkowego. Przed rokiem 1918 oraz  

w pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości nieklasowe związki zawodowe dzieliły się na 

dwie organizacje: Zjednoczenie Zawodowe Polskie i Polski Związek Zawodowy.   

Zjednoczenie Zawodowe Polskie powstało w 1902 r. i rozwijało działalność na ziemiach 

zaboru pruskiego oraz w środowisku polskiej emigracji zarobkowej w całych Niemczech. Po roku 

1918 miało wielu członków w Wielkopolsce i na Pomorzu wśród robotników rolnych, budowlanych  
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i kolejarzy. ZZP nie zostało powołane do życia przez jakąś partię polityczną, ale było odwrotnie - to 

związek zawodowy zainspirował utworzenie Narodowego Stronnictwa Robotników (NSR). W tymże 

roku liczyło 66 tys. członków, a więc nieco mniej jak w roku 1913 (75 tys. członków). Na terenie 

byłego zaboru rosyjskiego główną centralą związków narodowych była w 1919 r. Rada Okręgowa 

Polskich Związków Zawodowych, skupiająca 31 związków ( 57.666 członków).  

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku związków klasowych również i związki narodowe 

podejmowały kroki zmierzające do zjednoczenia. W kwietniu 1919 r. obradował  w Warszawie zjazd 

związków z terenu b. Królestwa Polskiego, Małopolski i z b. zaboru pruskiego. W zjeździe 

uczestniczyli także delegaci Związku Zawodowego Polskiego. Postanowiono powołać do życia jedną 

centralę o nazwie Polski Związek Zawodowy. W programowej deklaracji głoszono, że celem PZZ jest: 

a) dążenie do usunięcia wyzysku pracy przez kapitał, b) przejęcie przez „masy pracujące” całokształtu 

produkcji, c) zastąpienie gospodarki prywatnej przez „gospodarkę społeczną”. Zrealizowanie tych 

nadrzędnych celów miało się odbyć na drodze rozwoju ruchu spółdzielczego wytwórczego  

i spożywczego. Program wymieniał także zadania bieżące, a więc walkę o poprawę warunków pracy 

i płacy, skrócenie dnia roboczego, ograniczenie zatrudniania kobiet i dzieci, ubezpieczenia społeczne, 

prawo związków do kontroli nad produkcją, udział w zyskach i wgląd w pracę administracji 

przedsiębiorstw. PZZ zamierzały osiągnąć cele nadrzędne oczywiście nie drogą rewolucji, ale poprzez 

kształtowanie świadomości obywatelskiej i społecznej robotników i przygotowanie ich w ten sposób 

do zarządzania w przyszłości produkcją. Pojawiły się też akcenty lewicowe, albowiem używano 

pojęcia walki klasowej, akceptując takie jej formy jak strajk, bierny opór czy bojkot.  

W sprawach organizacyjnych postanowiono dążyć do połączenia ze Zjednoczeniem Zawodowym 

Polskim b. zaboru pruskiego w jedną centralę, ale na przeszkodzie stanęły różnice programowe. 

Uchwalony jeszcze w 1917 r. program ZZP negował walkę klasową jako szkodliwą społecznie, 

podkreślał solidaryzm narodowy i współpracę przedsiębiorców z pracownikami w podziale zysków, 

żądał poszanowania prywatnej własności i akcentował konieczność zgody i jedności narodowej  

w imię wartości chrześcijańskich, potępiał akcje strajkowe. Różnice w programach były zatem dość 

ostro wyraźnie zarysowane, a ponadto w ZZP obawiano się wpływów lewicowych działaczy 

Polskiego Związku Zawodowego. Niemniej prowadzono rozmowy o połączeniu się, a wydarzeniem, 

które wpłynęło na przyspieszenie prac zjednoczeniowych, było scalenie w roku 1920 dwu partii 

prawicowych: Narodowego Stronnictwa Robotniczego i Narodowego Związku Robotniczego  

w Narodową Partię Robotniczą (NPR). Skoro dokonano zjednoczenia prawicowych partii 

politycznych to Sejmik ZZP w 1921 r. uchwalił zjednoczenie narodowego ruchu związkowego  

w Polsce stojącego na „zasadach narodowych i chrześcijańskich”. Do Rady Głównej ZZP weszło 

trzech przedstawicieli Polskiego Związku Zawodowego, a organizacje całej Polski znalazły się  

w strukturach ZZP - jakkolwiek w dużym stopniu zachowały autonomię. Należy w tym miejscu 

dodać, iż Związek Zawodowy Polski był współorganizatorem powstań śląskich, a jego działacze 

wnieśli duży wkład w sprawę przyłączenia do Polski Górnego Śląska. 

Trzeci nurt w polskim ruchu zawodowym stanowiły związki chrześcijańsko-społeczne. 

Teoretyczne podstawy chrześcijańskiego ruchu zawodowego zostały sformułowane przez papieża 

Leona XIII w encyklice Rerum Novarum ogłoszonej w maju 1891 roku. Encyklika negowała liberalny 

ustrój polityczno-ekonomiczny, określając go jako „krwiożerczy”, a także odrzucała „bezbożny 

socjalizm i marksizm”, które są sprzeczne z nauką chrześcijańską. Do obowiązków państwa należy 

ochrona pracowników poprzez zapewnienie im ustawowo godziwej płacy i trwałości zatrudnienia. 

Papież akceptował własność prywatną i doceniał jej ekonomiczne znaczenie, ale krytykował 

niepohamowany pęd do zysku kosztem robotników. Rozwiązywanie problemów społecznych  

i ekonomicznych winno odbywać się na płaszczyźnie moralno-etycznej. Zadaniem związków 

zawodowych powinno być dążenie do polepszenia bytu robotników poprzez starania o właściwe 

ustawodawstwo pracy, zawieranie sprawiedliwych umów z przedsiębiorcami w kwestii płac, 

warunków socjalnych, ubezpieczeń na wypadek choroby, bezrobocia i godziwych warunków w jakich 

odbywa się praca. Dla zachowania spokoju społecznego jako wartości nadrzędnej encyklika zalecała 

unikania strajków, a sporne problemy między pracodawcami a robotnikami winny być rozstrzygane  

w drodze polubownych negocjacji.  

Aktywność chrześcijańskich związków zawodowych w Polsce przejawiała się w dążeniu do 

zwierania umów zbiorowych, do których przykładano wielką wadę, bowiem zobowiązywały 

pracodawców do ustalania poziomu płac oraz zapewnienia odpowiednich warunków pracy. W kwestii 
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umów zbiorowych domagano się uchwalenia przez Sejm odpowiedniej ustawy. Jej projekt złożył  

w roku 1921 Chrześcijańsko-Narodowy Klub Robotniczy. Podejmowano interwencje w sprawach 

ustawodawstwa socjalnego, udzielano zapomóg, szeroko prowadzono akcje kulturalno-oświatowe. 

Głoszono hasła sprawiedliwego podziału dochodu narodowego i „sprawiedliwej płacy”, analizując 

koszty utrzymania (np. w latach 1921 – 1922 płace robotników pokrywały 40% koszty utrzymania,  

a w lipcu 1923 roku tylko 30%). Domagano się więc automatycznej indeksacji płac z wyliczeniem ich 

zdolności nabywczej.  W centrum działalności związkowej znalazł się też problem bezrobocia i dla 

walki z nim proponowano wprowadzenie biur pośrednictwa pracy, wprowadzenie przymusowych 

ubezpieczeń społecznych, prowadzenie przez państwo robót publicznych oraz zorganizowanie 

spółdzielni wytwórczych. Postulowano także stworzenie funduszu budowy mieszkań dla robotników.   

   Organizacyjnie chrześcijańskie związki zawodowe były rozproszone i nigdy nie powołały do życia 

jednego centralnego ośrodka. Nie mniej jednak istniało kilka, liczących się w skali ogólnopolskie, jak 

np. Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich (SRCh) z siedzibą w Warszawie, Polskie 

Zjednoczenie Zawodowe Robotników Chrześcijańskich (Kraków), Chrześcijańskie Zjednoczenie 

Zawodowe (Warszawa), które ściśle współpracowały z poselskim klubem partii Chrześcijańska 

Demokracja. Liczebność chrześcijańskiego ruchu zawodowego w roku 1919 to 85,8 tys.,  

a w roku 1923 już 158,4 tys. członków. 

Przedstawiając tutaj, w bardzo dużym skrócie, dzieje ruchu zawodowego w Polsce 

międzywojennej nie można pominąć organizacji skupiających pracowników umysłowych. Obok zadań 

wspólnych dla wszystkich związków zawodowych organizacje te zajmowały się podnoszeniem 

kwalifikacji fachowych, brały udział w przygotowywaniu projektów ustaw, aktów normatywnych, 

aktów dotyczących funkcjonowania określonych instytucji, pragmatyki służbowej, struktury płac  

i innych dokumentów związanych z uprawianym zawodem. Niemal następnego dnia po odzyskaniu 

niepodległości (w grudniu 1918 r.) podjęto próby zintegrowania ruchu zawodowego pracowników 

umysłowych w jednej centrali. Inicjatorami były dwie organizacje: Rada Polskich Stowarzyszeń 

Pracowniczych oraz Rada Inteligencji Robotniczej, która w 1922 r. przekształciła się w Związek 

Inteligencji Pracującej. Poczynając od roku 1919 zaczęły się kształtować dwa nurty: klasowy  

i narodowo-liberalny. Do pierwszego nurtu należy zaliczyć Zrzeszenie Związków Zawodowych 

Urzędników Prywatnych RP z siedzibą w Krakowie. Do tej organizacji należało kilkanaście związków 

z terenu Małopolski (6 tys. członków). W latach 1918 – 1923 podejmowano kolejne próby 

konsolidacji. I tak powstała w Warszawie Komisja Związkowa Kulturalno-Artystyczna, do której 

należały związki nauczycielskie oraz Stowarzyszenie Urzędników Państwowych, następnie Zrzeszenie 

Polskich Pracowniczych Związków Zawodowych (16 tys. członków ), a trzecią centralą była (od  

1924 r.) Polska Konfederacja Pracowników Umysłowych (PKPU), utworzona z inspiracji Stefana 

Żeromskiego, który był działaczem Związku Inteligencji Pracującej. W skład PKPU weszło  

26 związków i stowarzyszeń, które w roku 1925 liczyły 68 tys. członków (dziennikarze, literaci, 

kompozytorzy, wydawcy, artyści sceniczni, nauczyciele, pracownicy akademiccy szkół wyższych, 

pracownicy banków, pracownicy państwowi, pracownicy instytucji gospodarczych).  

   W sprawach bytowych związki zawodowe pracowników umysłowych wspólnie walczyły o ustawę  

o ubezpieczeniu emerytalnym i na wypadek bezrobocia, które z powodu redukcji pracowników 

administracji państwowej w 1924 roku osiągnęło niepokojące rozmiary. W rezultacie wspólnie 

podejmowanych akcji uświadamiano sobie, że konieczna jest konsolidacja związków, które byłyby 

dzięki temu bardziej skuteczne w obronie praw pracowniczych. W 1925 r. na zjeździe w Warszawie 

połączyły się dwie organizacje: Zrzeszenie Polskich Pracowniczych Związków Zawodowych  

i Związek Pracowniczych Organizacji Zawodowych RP, tworząc Centralną Organizację Związków 

Zawodowych Pracowników Umysłowych (COZZPU), która zrzeszała 16 związków liczących 30 tys. 

członków. COZZPU utworzyła w terenie własną sieć (rady okręgowe) obejmującą wszystkie większe 

miasta. Obok ochrony interesów zawodowych i ekonomicznych zamierzano uczestniczyć w wyborach 

do ciał ustawodawczych, do samorządów oraz do instytucji ubezpieczeń społecznych. COZZPU 

dążyła także do wywalczenia ubezpieczenia na starość, od bezrobocia, od nieszczęśliwych wypadków 

oraz rent dla wdów i sierot. 

Na tle jednoczących się związków rozbicie organizacyjne i ideowo-polityczne istniało  

w zawodzie nauczycielskim. Nurt liberalny (postępowy) reprezentował Związek Polskiego 

Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (pismo Głos Nauczycielski) i Związek Zawodowy 

Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich (organ Ogniwo), które w 1930 r. połączyły się w Związek 
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Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Nurt prawicowy reprezentowało Stowarzyszenie Chrześcijańsko-

Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (organ Nauczyciel Polski).  

W maju 1926 roku miał miejsce zamach stanu, którego dokonał J. Piłsudski, obalając rząd  

W. Witosa i wymuszając na prezydencie S. Wojciechowskim rezygnację z pełnionej funkcji. Hasłem 

przewrotu była sanacja państwa, czyli ograniczenie roli skłóconych, niezdolnych do konstruktywnej 

współpracy partii politycznych i likwidacja „sejmokractwa” na rzecz silnej władzy wykonawczej 

skupionej w rękach prezydenta. Rozpoczął się nowy rozdział nie tylko w politycznych dziejach Polski 

międzywojennej, ale także w ruchu zawodowym. Przede wszystkim władze sanacyjne przystąpiły do 

intensywnych prac nad ustawodawstwem, które miało istotne znaczenie dla wszystkich ludzi żyjących 

z pracy najemnej. W latach 1927 – 1928 ukazały się następujące rozporządzenia Prezydenta RP:  

a) o inspekcji pracy, b) o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zawodowych, c) o bezpieczeństwie  

i higienie pracy, d) o zasadach zawierania umów o pracę (osobno dla robotników, osobno dla 

pracowników umysłowych), e) o sądach pracy, f) o organizowaniu nauki zawodu w przemyśle. 

Niewątpliwe rozporządzenia te, a także orzeczenie Sądu Najwyższego z 1928 r. o tym, iż udział  

w strajku nie stanowi zerwania umowy o pracę o ile pracodawca niesumiennie wykonywał swoje 

obowiązki wobec pracowników, były bardzo korzystne dla robotników i pracowników umysłowych. 

Po objęciu władzy obóz sanacyjny rozpoczął budowę swojego zaplecza w środowiskach 

pracowniczych, organizując własne związki zawodowe. Już w grudniu 1926 r. grupa działaczy 

związanych z partią Związek Naprawy Rzeczypospolitej (ZNR) zaczęła wydawać pismo pt. 

Solidarność Pracy, opatrzone znamiennym podtytułem: Dwutygodnik poświęcony sprawie 

uniezależnienia i zjednoczenia ruchu zawodowego w Polsce. Na jego łamach formułowano program 

solidaryzmu społecznego, uniezależnienia związków zawodowych od partii politycznych  

i zjednoczenia całego ruchu zawodowego. Postulowano nacjonalizację najważniejszych gałęzi 

przemysłu i podporządkowanie życia gospodarczego apolitycznym związkom zawodowym („prymat 

pracy nad kapitałem’). W 1928 r. ZNR zorganizował prorządową Generalną Federację Pracy (GFP),  

w której programie była mowa o konieczności ustanowienia kontroli państwa nad bankami, 

zagwarantowaniu umów zbiorowych, prowadzeniu polubownych negocjacji w konfliktach 

zbiorowych, przestrzeganiu przez przedsiębiorców 8. godzinnego dnia pracy, stosowania 

ustawodawstwa socjalnego we wszystkich branżach i zawodach. GFP liczyła wkrótce 42 tys. 

członków. Obok tej centrali władze sanacyjne zaczęły tworzyć tzw. gospodarcze związki zawodowe.  

I tak powstały: Bezpartyjne Zrzeszenie Robotników im. Marszałka J. Piłsudskiego, Konfederacja 

Gospodarczych Związków Zawodowych oraz Polskie Związki Zawodowe „Praca”. Obóz rządowy 

podjął także działania, których celem było rozbicie istniejących już związków. W rezultacie  nastąpił 

rozłam w Związku Stowarzyszeń Zawodowych i powstanie Centralnego Zrzeszenia Klasowych 

Związków Zawodowych (w roku 1929 liczyło 38 tys. członków). W środowisku pracowników 

umysłowych powołano do życia (grudzień 1926 r.) Ogólne Zrzeszenie Związków i Stowarzyszeń 

Funkcjonariuszy Państwowych i Samorządowych, które skupiało 12 związków i w 1927 r. liczyło 

41.500 członków, ale z powodu działań rozłamowych pojawiła się Federacja Związków Zawodowych 

Pracowników Umysłowych. Wpływy obozu sanacyjnego w grupie pracowników umysłowych 

przejawiły się w roku 1928 podczas wyborów do sejmu, gdy kilka central związkowych poparło listy 

wyborcze prosanacyjnego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Należy tutaj wymienić 

Stowarzyszenie Urzędników Państwowych (9 tys. członków), Stowarzyszenie Urzędników 

Skarbowych (8 tys. członków) oraz związki zawodowe pracowników poczty i państwowych zakładów 

przemysłowych. Jednak wiele organizacji związkowych manifestowało wyraźnie swój protest wobec 

zamachu stanu, jakim w istocie był przewrót majowy. W obronie rządu W. Witosa stanęło m.in. 

Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe i antysanacyjny odłam 

Związku Stowarzyszeń Zawodowych. 

W latach 1929 – 1933 cały świat kapitalistyczny ogarnął wielki kryzys gospodarczy. Uważa się, że 

był to kryzys najgłębszy i najbardziej rozległy, który dotknął wszystkie dziedziny życia 

ekonomicznego i społecznego, ogarnął wszystkie kraje za wyjątkiem Związku Radzieckiego, który nie 

uczestniczył w ówczesnej globalnej gospodarce. Kryzys objawił się radykalnym spadkiem produkcji, 

zmniejszeniem zatrudnienia, czyli wzrostem bezrobocia. W 1932 r. a więc w okresie największego 

nasilenia kryzysu w Wielkiej Brytanii, produkcja przemysłowa spadła (w porównaniu z 1928 r.)  

o 12%, we Francji o 24%, w USA o 42%, a w Niemczech i w Polsce o 46% (!) Liczba bezrobotnych  
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(w porównaniu do roku 1928) wzrosła w USA z 700 tys. do 14.600 tys., w Anglii z 1.344 tys. do 

2.777 tys., w Niemczech z 2.850 tys. do 5.773 tys. a we Francji z 10.000 do 307 tys.  

W Polsce kryzys był szczególnie ostry. Ogarnął wszystkie gałęzie gospodarki i był bardziej 

dotkliwy niż w innych krajach, co spowodowane było zacofaniem polskiego przemysłu, zależnością 

od kapitału zagranicznego, brakiem kapitałów inwestycyjnych itp. Bez pracy znalazło się 780.000 

osób - co w stosunku do zatrudnionych wynosiło 43,5%.  

Kryzys postawił w nowej sytuacji ruch związkowy w Polsce. W jego następstwie spadła liczba 

członków największej centrali związkowej, jaką był pozostający pod wpływami Polskiej Partii 

Socjalistycznej, Związek Stowarzyszeń Zawodowych (ZSZ): z 8.000 członków w 1929 r. do 5.300 

członków w 1933 r.. W dniach 27-28. 10. 1933 r. miał miejsce V Kongres Związku Stowarzyszeń 

Zawodowych z udziałem 82 delegatów. W trakcie jego obrad zajmowano się nie tylko kryzysem 

ekonomicznym, ale także sytuacją jaka zaistniała w wyniku dojścia do władzy Hitlera. Przyjęto 

rezolucję wzywającą do walki z faszyzmem i rozpoczęcia bezpośredniej walki o socjalizm, utworzenia 

rządu robotniczo-chłopskiego, który zapobiegnie dalszemu pogłębianiu się kryzysu. 

Charakterystyczne było to, że władze ZSZ - czyli Komisja Centralna Związków Zawodowych - 

współpracowała jedynie z ruchem socjalistycznym, czyli z PPS, natomiast niechętnie odnosiła się do 

pozostałych partii i związków. Szczególnie wrogo KCZZ odnosiła się do utworzonej przez 

Komunistyczną Partię Polski Lewicy Związkowej, ale i ze strony ruchu komunistycznego działacze 

PPS i ZSZ spotykali się z taką samą wrogością. Nie było więc mowy o jakiejkolwiek współpracy 

między głównymi centralami klasowego ruchu związkowego. KCZZ odrzucała konsekwentnie 

propozycję współpracy i współdziałania jaką przedstawiała (utworzona w 1925 r.) Komunistyczna 

Partia Polski, która wysuwała hasło utworzenia tzw. jednolitego frontu klasy robotniczej.  Nie tylko 

zresztą do rewolucyjnej lewicy odnosiło się wrogo kierownictwo KCZZ, ale także do ruchu 

nieklasowego, a więc do związków chrześcijańskich.  

Rewolucyjny, czyli komunistyczny ruch związkowy, reprezentowany na arenie międzynarodowej 

przez Czerwoną Międzynarodówkę Związków Zawodowych dokonał  na swoim IV Kongresie (rok 

1928) zasadniczego zwrotu błędnie oceniając, że II Międzynarodówka grupująca partie 

socjaldemokratyczne jest częścią składową ruchów faszystowskich z powodu prezentowanej przez 

socjaldemokratów antyrewolucyjnej polityki, z powodu antykomunizmu i popierania rządów 

kapitalistycznych. Ukuto nawet termin „socjalfaszyzm” na określenie politycznego oblicza 

europejskich partii socjaldemokratycznych, w tym Polskiej Partii Socjalistycznej. Należy więc -

twierdzono w uchwałach - zaostrzyć walkę z „socjalfaszymem”, z jego przywódcami na wszystkich 

szczeblach oraz likwidować wpływy socjaldemokratów na szerokie masy społeczeństwa. W praktyce 

oznaczało to, że partie komunistyczne i rewolucyjne związki zawodowe powinny same organizować  

i kierować masowymi strajkami i innymi formami walki ekonomicznej i politycznej proletariatu. 

Komuniści działający w socjalistycznych związkach zawodowych mieli zabiegać w nich  

o kierownicze stanowiska i z tej pozycji prowadzić ostrą walkę z socjaldemokratami. 

Teoria „socjalfaszymu”, zasada samodzielnego organizowania przez komunistów strajków  

i masowych akcji protestacyjnych, zacięta walka z socjaldemokracją oraz tworzenie   odrębnych 

związków zawodowych, stanowiło nie przezwyciężoną, ogromną przeszkodę w organizowaniu 

wspólnych akcji i realizowaniu koncepcji jednolitego frontu klasy robotniczej i wszystkich 

zatrudnionych. Uniemożliwiało to znalezienia płaszczyzny porozumienia z robotnikami-socjalistami. 

Ta nowa taktyka komunistów osłabiła aktywność klasowych związków zawodowych i utrudniła walkę 

strajkową. KPP poszła jeszcze dalej aniżeli uchwały VI Kongresu Międzynarodówki Komunistycznej 

i IV Kongresu Czerwonej Międzynarodówki Związków Zawodowych, nawołując do występowania 

robotników-komunistów ze związków socjaldemokratycznych (reformistycznych) i zakładania 

wszędzie, gdzie to możliwe, własnych organizacji związkowych. Były to decyzje szkodliwe dla 

lewicowego ruchu związkowego, albowiem KPP była z mocy przepisów prawa polskiego partią 

nielegalną, a więc tworzenie związków pod jej szyldem kończyło się ich zawieszaniem, a następnie 

likwidacją na podstawie wyroków sądowych. Ostatecznie jednak KPP na VI Plenum  (w czerwcu 

1929 r.) odstąpiła od takiej taktyki, rewidując swoje własne uchwały, ale nie wycofano się z oceny 

ruchu socjaldemokratycznego jako „socjalfaszystowskiego”, zacierając w ten sposób różnice między 

PPS a obozem sanacyjnym - co należy uznać za błąd taktyczny i strategiczny w walce o prawa 

pracownicze. 
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Lewica Związkowa podlegająca wpływom Komunistycznej Partii Polski powstała w roku 1931 

jako nielegalna, działająca w podziemiu centrala. Miała grupować w swoich szeregach rewolucyjne 

związki zawodowe, lewicową opozycję w związkach kierowanych przez PPS, organizacje żydowskie, 

partie robotniczo-narodowe (NPR), jak również robotników nienależących do żadnych związków. 

Swoją działalność opierała na komitetach fabrycznych, radach zakładowych, komitetach strajkowych 

czy komitetach bezrobotnych. Działacze Lewicy Związkowej przenikali do tych struktur i tam 

przejmowali rolę kierowniczych aktywistów. Wkrótce powołano Komitet Krajowy LZ, w skład 

którego wszedł m.in. Władysław Gomułka jako sekretarz. Podejmowano próby legalizacji Lewicy 

Związkowej, ale kończyły się one niepowodzeniem i organizacja zmuszona była do prowadzenia 

działalności konspiracyjnej, co w istocie kończyło się klęską z powodu aresztowań i represji. Nie 

mniej jednak liczebność członków LZ nie była mała. W latach 1931 – 1933 wahała się w granicach 

40-55 tys. członków. W Łodzi Lewica Związkowa liczyła 6-7 tys. osób a największe wpływy 

posiadała wśród włókniarzy (2.200 członków). Wbrew intencjom KPP utworzenie Lewicy 

Związkowej doprowadziło do dalszego rozbicia i rozdrobnienia ruchu związkowego w Polsce i do 

osłabienia klasowych związków zawodowych. Skupienie działaczy komunistycznych w jednej centrali 

umożliwiło policji szybsze i skuteczniejsze ich aresztowania, a opuszczenie przez komunistów i ich 

sympatyków związków klasowych zaogniło i tak już złe stosunki między KPP i PPS oraz umocniło 

prawicę socjalistyczną. W sierpniu 1938 roku na fali wielkiego terroru stalinowskiego Komunistyczna 

Partia Polski została rozwiązana pod zarzutem „odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego” i jako 

organizacja penetrowana przez agenturę polskich służb specjalnych czyli - jak głosił oficjalny 

komunikat Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej - „przeżarta policyjną 

prowokacją”.  Jej działacze zostali  rozstrzelani, albo zesłani do łagrów. Likwidacja KPP oznaczała, iż 

lewicowo-rewolucyjne organizacje związkowe przestały w Polsce istnieć.  

W latach kryzysu ekonomicznego w sferach rządowych pojawiła się koncepcja zjednoczenia 

całego sanacyjnego ruchu zawodowego z myślą jego wzmocnienia wobec wpływów PPS i KPP. 

Sformułowano więc ideę „odpartyjnienia” związków zawodowych i skupienia ich po egidą obozu 

sanacyjnego i utworzenia w ten sposób masowego ruchu w środowisku robotniczym. Tego zadania 

podjął się J. Moraczewski, b. premier, b. działacz PPS, blisko związany z Piłsudskim. W 1930 r. 

Moraczewski wstąpił do Centralnego Zrzeszenia Klasowych Związków Zawodowych, gdzie bardzo 

szybko objął funkcję prezesa. Wkrótce wysunął hasło niezależności związków zawodowych od partii 

politycznych i zjednoczenia ruchu związkowego reprezentującego rozmaite kierunki ideowo- 

polityczne. Akces do takiego zjednoczenia zgłosiły następujące organizacje: Generalna Federacja 

Pracy, Konfederacja Gospodarczych Związków Zawodowych i Polskie Związki Zawodowe „Praca”. 

Na mocy odpowiedniej uchwały powołano do życia nową centralę związkową, która przyjęła nazwę 

Związek Związków Zawodowych (ZZZ), który odbył swój pierwszy zjazd w dniu 25 maja 1931 roku. 

Wzięło w nim udział 483 delegatów z 267 miejscowości reprezentujących 130 tys. członków. 

Prezesem został Moraczewski, a w rezolucji programowej zapisano, iż państwo winno zwiększyć swój 

wpływ na życie gospodarcze kraju, zadeklarowano poparcie dla wszelkich zmian przebudowy ustroju, 

który wzmacniał władzę wykonawczą - co oznaczało poparcie rządu w przygotowywaniu nowej 

konstytucji (uchwalonej w kwietniu 1935 roku).  

Związek Związków Zawodowych stał się jedną z najbardziej liczących się central w Polsce, 

ustępując jedynie Związkowi Stowarzyszeń Zawodowych i Zjednoczeniu Zawodowemu Polskiemu. 

Najwięcej członków ZZZ podsiadał wśród górników, metalowców, robotników rolnych, 

samorządowców, kolejarzy, robotników leśnych i chemików. W 1933 r. liczył ponad 130.000 

członków. Nastąpiła więc bardzo znacząca zmiana w polskim ruchu związkowym, szczególnie 

niekorzystna dla antysanacyjnego klasowego ruchu jakim był Związek Stowarzyszeń Zawodowych, 

przeciwko któremu głównie skierowana była inicjatywa Moraczewskiego. Dążąc do pozyskania sobie 

jak najwięcej liczby pracowników najemnych kierownictwo ZZZ występowało z radykalną, ostrą 

krytyką ustroju kapitalistycznego, oskarżając go o rabunkową gospodarkę, o nieliczenie się  

z warunkami bytu robotników, o niemoralność przedsiębiorców i koncernów, o wyzysk ekonomiczny. 

Twierdzono, że rząd jest po stronie robotników, ale znajduje się w trudnym położeniu wobec 

wielkiego kapitału, który żąda coraz większych ekonomicznych przywilejów za cenę utrzymania 

produkcji przemysłowej, a tym samym utrzymania i tworzenia miejsc pracy.  

Druga prosanacyjna centrala związkowa - Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków 

Zawodowych ustępowała ZZZ w wywieraniu wpływu na klasę robotniczą i  posiadała mocniejszą 
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pozycję jedynie w środowisku konduktorów, robotników rolnych i leśnych, robotników budowlanych 

i metalowców. Po 1931 r. część członków przeszła do ZZZ, co osłabiło znaczenie CZKZZ w polskim 

ruchu związkowym, a dążąc do odzyskania swojej pozycji wysuwała hasła bardzo radykalne. 

Przejawiało się to w ostrych ocenach ustroju kapitalistycznego, w ukazywaniu polityki obniżania płac, 

redukowania stanowisk pracy, krytykowaniu wysokich zysków przemysłowców i niesprawiedliwych 

uposażeń dyrektorów przy jednocześnie głodowych płacach robotników. Głoszenie takich haseł 

spowodowało, że w latach 1932 – 1933 wzrosła liczebność związków należących do Centrali 

Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych.  

Z kolei chrześcijański ruch zawodowy znalazł się w obliczu kryzysu ekonomicznego rozbity  

i podzielony na lokalne centrale. Przyczyn było kilka, ale dwie najważniejsze. To konflikty 

personalne, tarcia, antagonizmy w Chrześcijańskiej Demokracji, oraz ideowa penetracja obozu 

sanacyjnego, którego zwolennicy prowadzili dość skuteczną działalność rozłamową. Polegała ona 

m.in. na tym, że członkowie związków prorządowych, czyli prosanacyjnych mieli, zwłaszcza  

w przedsiębiorstwach państwowych, pierwszeństwo przy zatrudnieniu, co skłaniało wielu 

bezrobotnych do zapisywania się do związków sanacyjnych. W sytuacji nieustannego zagrożenia ze 

strony sanacji oraz tarć i konfliktów dojrzewała idea integracji oddzielnie działających central 

lokalnych. 

Na przełomie lat 1930 i 1931 do warszawskiego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego 

przystąpiły: Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Katowicach, Centralny 

Związek Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Wilnie oraz Zjednoczenie Chrześcijańskich 

Związków Zawodowych na Małopolskę Wschodnią we Lwowie. Połączenie tych organizacji miało 

jednak charakter czysto formalny, ponieważ nadal zachowały one pewną odrębność, niezależność  

i niekiedy prowadziły własną politykę nie zawsze uzgodnioną z centralą w Warszawie.  

Obóz sanacyjny ważną rolę polityczną przypisywał środowiskom pracowników umysłowych.  

W okresie kryzysu ekonomicznego zmieniono jednak taktykę: - zamiast działalności rozłamowej, jaką 

prowadzono w organizacjach związkowych po 1926 r., zdecydowano się na połączenie trzech 

głównych central: Centralnej Organizacji Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych, 

Polskiej Konfederacji Pracowników Umysłowych i Federacji Związków Zawodowych Pracowników 

Umysłowych. W dniu 10 kwietnia 1932 roku odbył się kongres zjednoczeniowy i wówczas powołano 

do życia Unię Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych (UZZPU). Centrala ta liczyła  

w chwili połączenia ponad 40 tys. członków, a rok później przeszło 54 tys. i skupiała 45% 

pracowników sektora prywatnego. Kongres uchwalił deklarację ideową, w której wypowiadano się 

przeciwko ustrojowi kapitalistycznemu, postulując zastąpienie go bliżej niesprecyzowaną, 

upaństwowioną i uspołecznioną gospodarką planową podporządkowaną potrzebom społeczeństwa.  

W deklaracji wypowiadano się także za udziałem organizacji związkowych w rządzeniu państwem, co 

było wyrazem sanacyjnych zamiarów likwidacji parlamentu na rzecz zastąpieniu go izbami 

korporacyjnymi, czyli przedstawicielstwem związków zawodowych i związków pracodawców. 

UZZPU skupiała głównie pracowników sektora prywatnego, jakkolwiek w jej skład weszło kilka 

związków pracowników przedsiębiorstw państwowych (bankowcy, pracownicy monopoli). Unia 

należała do dwu organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej Konfederacji Pracowników 

Umysłowych (Paryż) oraz do Międzynarodowego Zrzeszenia Niezależnych Związków Zawodowych 

Pracowników Najemnych (Strasburg). 

Odmienna sytuacja miała miejsce w ruchu zawodowym pracowników państwowych, gdzie nie 

podejmowano prób tworzenia silnych central związkowych, ale powoływano komisje 

porozumiewawcze. Jednak taka forma współpracy nie zawsze spełniała swoją rolę i dlatego 

zdecydowano się na łączenie. I tak w maju 1930 r. powołano  Zjednoczenie Związków i Stowarzyszeń 

Pracowników Państwowych, na które złożyło się 6 organizacji: skarbowcy, pocztowcy, niżsi 

funkcjonariusze państwowi, kolejarze, administracja wojskowa. Łącznie ZZ i SPP liczyło 121 tys. 

członków, ale już w roku 1931 ta centrala związkowa została poważnie osłabiona gdy jej szeregi 

opuścił Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.  

Obok prosanacyjnych związków zawodowych pracowników umysłowych należy wspomnieć  

o pojawiających się organizacjach związkowych zależnych od partii prawicowych. Stronnictwo 

Narodowe i Chrześcijańska Demokracja powołały do życia w maju 1931 r. Naczelny Komitet 

Pracowników Państwowych, Kolejowych i Komunalnych. 
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Niepokoje związane z przygotowanym przez rząd projektem nowelizacji ustawy emerytalnej  

i ubezpieczeniowej przyczyniły się do porozumienia się wszystkich organizacji zawodowych. W maju 

1932 r. powstał Pracowniczy Komitet Obrony Emerytur i Ubezpieczeń Społecznych, w skład którego 

weszło kilka central związkowych pracowników umysłowych. Komitet ten, powołany początkowo 

tylko dla przeprowadzenia doraźnej akcji protestacyjnej, przekształcił się niebawem w stałe 

przedstawicielstwo całego ruchu pracowniczego po nazwą Centralna Rada Pracownicza. CRP skupiała 

około 70 organizacji zawodowych, do których należało 350 tys. członków. W warunkach polskich 

była to liczba imponująca, ale słabością CRP była - paradoksalnie - powszechność i nadmierna ilość 

organizacji o różnych, niekiedy rozbieżnych tendencjach politycznych i społecznych. Centralna Rada 

Pracownicza ograniczała więc swoją aktywność do obrony interesów ściśle zawodowych, ale 

istniejące wewnętrzne konflikty nie pozwalały na efektywną współpracę z robotniczymi centralami 

związkowymi i partiami politycznymi, co zmniejszało szanse powodzenia prowadzonych akcji. 

Również z biegiem czasu silne wpływy sanacji w CRP hamowały lub ograniczały działalność  

w obronie interesów środowisk pracowników umysłowych. 

Wybuch kryzysu gospodarczego, jego skala oraz negatywne konsekwencje dla ludzi pracy 

niemniej spowodowały, że cały ruch związkowy podjął działania zmierzające do ochrony zrzeszonych 

w nim członków. Klasowe związki zawodowe, a szczególnie Związek Stowarzyszeń Zawodowych, 

formułowały programy wyjścia z niego. Istniała pełna zgoda co do tego, że kryzys nie jest zjawiskiem 

przejściowym, ale jest kryzysem ustroju kapitalistycznego i może zostać przezwyciężony na drodze 

bardziej sprawiedliwego podziału dóbr jeśli władze państwowe będą realizować następujący program: 

a) rozpoczęcie wielkich publicznych robót inwestycyjnych, b) podniesienie płac robotników 

odpowiednio do wydajności przedsiębiorstw, c) skrócenie czasu pracy, który umożliwi zatrudnienie 

większości bezrobotnych, d) rozszerzenie ubezpieczeń socjalnych na wszystkich niezdolnych do 

pracy. Potrzebne środki finansowe dla realizacji tego programu państwo winno znaleźć po 

odpowiedniej reformie polityki finansowej i podatkowej. Związek Stowarzyszeń Zawodowych 

opracował dalsze jeszcze propozycje i postulaty, które winny uzdrowić sytuację ekonomiczną kraju,  

a mianowicie: a) uspołecznienie ciężkiego przemysłu, przedsiębiorstw energetycznych, banków  

i handlu zagranicznego, b) zmiana systemu finansowego, aby polityka finansowa służyła produkcji  

i konsumpcji, c) wprowadzenie planowości do życia gospodarczego.  

Program powyższy był w istocie zgodny z programem Polskiej Partii Socjalistycznej i różnił się 

zdecydowanie od stanowiska KPP i Lewicy Związkowej, które nawoływały oczywiście do 

rewolucyjnego, natychmiastowego obalenia kapitalizmu i wprowadzenia dyktatury proletariatu przez 

masowe  wystąpienia i walki proletariatu miast i wsi oraz  bezrobotnych. Była to koncepcja absolutnie 

nierealna z uwagi na konkretny układ sił politycznych i klasowych w Polsce oraz z powodu 

dogmatycznej, błędnej oceny sytuacji dokonanej przez kierownicze gremia KPP. Wysuwano jednak 

konkretne postulaty doraźne, takie jak: a) wypłacanie zasiłków dla wszystkich bezrobotnych  

w mieście i na wsi, b) podwyższenie zasiłków o 100% , c) stałe zapomogi dla osób pracujących mniej 

niż 6 dni w tygodniu, d) wypłaty doraźnych zapomóg zimowych, e) zapewnienie bezpłatnej pomocy 

lekarskiej dla bezrobotnych i ich rodzin, f) zniesienie eksmisji. 

Ze swoim programem antykryzysowym wystąpił także sanacyjny Związek Związków 

Zawodowych, którego kierownictwo uznało, że polscy kapitaliści będą usiłowali przerzucić na klasę 

robotniczą skutki kryzysu. Aby się temu przeciwstawić należy: a) dokonać zjednoczenia całego ruchu 

zawodowego, b) ustanowić kontrolę państwa nad produkcją, c) prowadzić właściwą politykę celnej 

ochrony polskich towarów, d) uruchomić szeroki front robót publicznych, e) zwiększyć budownictwo 

mieszkaniowe do 60 tys. izb rocznie. Walka z kryzysem była programem solidarystycznym, który 

postulował interwencjonizm państwowy, rezygnację z walki klasowej i zrozumienie konieczności 

wyrzeczeń przez wszystkie warstwy i klasy społeczne. 

Chrześcijańskie związki zawodowe odpowiedzialnością za kryzys obarczały rząd, który nie 

wykorzystał okresu pomyślnej koniunktury gospodarczej i zamiast inwestować w przemysł 

przeznaczył nadwyżki budżetowe na konsumpcję. Państwo nie ma rezerw, co nie pozwoli na 

przetrwanie kryzysu, a sytuacja jest tym groźniejsza, że rząd nie ma programu walki z kryzysem   

i społeczeństwo nie ufa rządowi. W ocenie prasy związanej z chrześcijańskim ruchem związkowym 

czteroletnie rządy sanacji doprowadziły państwo do bankructwa, a jedynym wyjściem jest „zmiana 

systemu i gdy odpowiedzialność za losy gospodarstwa społecznego przejdzie w ręce takich 

czynników, które posiadają plan gospodarczy i potrafią go wykonać”. 
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W roku 1934 pojawiły się oznaki powolnego ożywienia gospodarczego. Kończył się światowy 

kryzys ekonomiczny, co nie wcale nie oznaczało powrotu do stanu gospodarki z okresu 

przedkryzysowej koniunktury, ale był to początek długotrwałej depresji ekonomicznej. 

W Polsce rząd zdecydował się na zastosowanie interwencjonizmu państwowego przede wszystkim 

w sferze inwestycji oraz na rynku pracy. Wywierano presję na przedsiębiorców w kwestii obniżek cen 

na towary, rozbudowano front robót publicznych, przy których w  1934 r. zatrudniono 98 tys. osób, 

podejmowano działania zmierzające do likwidacji deficytu budżetowego, a w 1936 r. przystąpiono do 

realizacji 4. letniego planu inwestycyjnego, którego celem była walka z bezrobociem i rozbudową sił 

produkcyjnych kraju w oparciu o krajowe surowce i wewnętrzną konsumpcję.  

Zmianie uległa sytuacja prawna związków zawodowych oraz nastąpiły nowe regulacje  

w ustawodawstwie pracy. Na mocy rozporządzenia prezydenta RP władze administracyjne zyskały 

szerokie uprawnienia wglądu w działalność związków zawodowych poprzez obowiązek dostarczania 

protokołów zebrań, uchwał, sprawozdań z działalności itp. Administracja państwowa i samorządowa  

otrzymały prawo odmawiania rejestracji lub zawieszania związków. Korzystano z tych przepisów 

bardzo często. Z dniem 1 stycznia 1934 roku weszła w życie nowa ustawa o czasie pracy i o urlopach 

pracowniczych, która stała się przyczyną ostrych protestów i walk całego polskiego ruchu 

związkowego. Negatywne skutki dla pracowników najemnych miała ustawa o ubezpieczeniach 

społecznych, na mocy której w znacznym stopniu ograniczono ubezpieczenia chorobowe. 

Od tegoż roku  nasiliły się więc akcje strajkowe i ta forma protestu wobec polityki rządu trwała do 

roku 1938. Liczba strajków i ich gwałtowny przebieg w II RP był jednym z największych i najbardziej 

długotrwałych w Europie. Niskie płace, konieczność ustawicznej obrony przed zamiarami ich 

obniżania, zacofane ustawodawstwo społeczne i ustawodawstwo pracy, totalitarny charakter rządów 

sanacyjnych ograniczający prawa związkowe powodowały szeroki zasięg walk strajkowych. Strajkami 

kierowały organizacje związkowe, ale bardzo liczne były strajki żywiołowe, które sięgały połowy 

ogólnej liczby walk strajkowych. O dynamice tej formy walki świadczą następujące dane: w roku 

1934 miały miejsce 949 strajki, w roku 1935 – 1.175, w roku 1936 – 2.062, w roku 1937 – 2.084,  

w roku 1938 – 1.463 strajki.  

W okresie dwudziestolecia międzywojennego polski ruch związkowy charakteryzował  się daleko 

posuniętym rozdrobnieniem, mimo istniejących dość silnych central. Przyczyną tego stanu rzeczy były 

ideowe wpływy partii politycznych, które podporządkowały sobie zawodowe związki upatrując  

w nich narzędzie prowadzonej walki o władzę i wpływy. Klasowość ruchu związkowego była 

wypadkową ideologicznych fundamentów Polskiej Partii Socjalistycznej, Komunistycznej Partii 

Polski, Chrześcijańskiej Demokracji czy bliskiego totalitaryzmowi obozu sanacyjnego, który po roku 

1926, walcząc z „partyjnictwem”, podporządkował sobie znaczny odłam ruchu zawodowego, 

upatrując w nim, podobnie jak inne partie, środowisko społeczne służące realizacji doraźnej  

i długofalowej polityki. Obok klasy robotniczej sanacja upatrywała w klasie średniej czyli  

w pracownikach umysłowych możliwości ideowego oddziaływania w duchu propaństwowym. 

 

                           Jan Janiak 

 
Opracowano na podstawie: S. Ajzner, Piłsudczykowskie związki zawodowe w latach 1926-1929, „Kwartalnik Historyczny”,1971 z. 3;  

A. Czubiński, Centrolew, Poznań 1963; Dzieje Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1889-1939, Katowice 1939; L. Hass, Organizacje 

zawodowe w Polsce 1918-1939, Warszawa 1969; R. Hermanowicz, Chrześcijański ruch zawodowy w Polsce, Rzym 1973; T. Kotłowski, 

Zjednoczenie Zawodowe Polskie 1918-1939, Poznań 1977; W. Masewicz, Położenie  prawne związków zawodowych w Polsce w latach 

1919-1939, Warszawa 1973; A.  Ostrowski, PPS w walkach ekonomicznych i w ruchu zawodowym, Warszawa 1929; W. Ratyński, Lewica 

Związkowa w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1976; Ruch zawodowy w Polsce. Zarys dziejów. T. II, cz.1-2, Warszawa 1980-1981. Pod red. 

S. Kalabińskiego; T. Szczechura, Związek Nauczycielstwa Polskiego 1933-1939, Warszawa 1957; Z. Żuławski, Dwadzieścia lat działalności 

związków zawodowych w Polsce, Warszawa 1938. 
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             Z życia Sekcji Emerytów i Rencistów 
 

Jedziemy na Rogi „towarzyszu mój” 

 

      Wśród lasów, na obrzeżach Łodzi, ma swój ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny Uniwersytet Łódzki. Dwa 

razy w roku Uniwersytet pozwala gościć tutaj naszą grupę. Na końcu parku, nad stawem, gdzie kumkają żaby, 

wśród krzewów, wysepek, mostków, jest nasz punkt zborny.                    

      Pod ogromną wiatą - zwaną także „Chatą” -  rozstawione są stoły z przekąskami i napojami - jak w karczmie 

„Pani Twardowska”. Nasze towarzystwo je, pije, lulki pali, a na grillu przypiekane są znakomite: kiełbaski, 

boczek i kaszanka. Spotykamy się tutaj by świętować imieniny naszych przyjaciół z grupy. W czerwcu składamy 

życzenia przyjaciołom, którzy obchodzą imieniny w pierwszej połowie roku. Pozostali członkowie grupy 

obchodzą imieniny podczas drugiego wrześniowego spotkania. Przy wejściu do wiaty wartę sprawuje Witold, 

proponując przybyłym gościom gorącą  kawę lub herbatę. W kuchni króluje kol. Krystyna. Kol. kol. Władysław  

i Krzysztof, rozstawiając znakomite zakąski doglądają grilla i jego zawartości. Uczestnicy imprezy nadchodzą 

grupkami. Powitaniom, wspomnieniom, oglądaniu zdjęć z wycieczek, wybuchom śmiechu oraz kameralnym 

rozmowom nie ma końca.  

      Przebieg imprezy koordynuje szefowa naszej Sekcji Emerytów i Rencistów Elżbieta Porazińska, która 

rozpoczyna oficjalną część, składającą się z ogłoszeń dotyczących dat, kierunków naszej działalności, wycieczek 

i spotkań. Następnie zostaje odczytana lista solenizantów, którym wręczane są „laurki” z pięknymi życzeniami. 

Wzbudzają one salwy śmiechów i żartów. Po części oficjalnej smakujemy obfity poczęstunek i gorące dania.  

Podczaszy rozlewają wzmocnione napoje ku pokrzepieniu serc i ducha oraz „ku zdrowotności”. Błyskają 

i cykają aparaty fotograficzne. Zdjęcia będą przypominać wspaniałą imprezę. Rozbawione towarzystwo łączą 

wspólne śpiewy i  tańce. Nadszedł czas odwrotu. Pożegnania, uściski, obiecanki. Z żalem żegnamy się, 

umawiając się na  następne spotkania w naszym niezawodnym związkowym towarzystwie. 

 

Wrzesień 2014                                                                                                                            Maria Nowakowska 

 

 

 

Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych 

 
Nasza galeryjka poetycka… dzisiaj J. Janiak 
 

            Wartości                                   Sprawiedliwość 

 
Wartości są już obgryzione do białej kości                           Sprawiedliwość spraw różnych prowadzi wiele, 

i cały szpik wyssany ku cyników radości,                             w swych młynach oczywiste i wątpliwe miele, 

 

ale wartość wartości nie jest przecież równa:                          a zmielone na sędziowskim stole kładzie 

wartościować wartości to robota żmudna.                             i nie ukrywa ich w tajemnej szufladzie. 

 

Wartości mają także masę desygnatów.                               Czasami z kamieni młyna zgrzyt się dobywa, 

Jedne dla jurnych, drugie dla kastratów                               wtedy iskrzy i dymi a sprawiedliwość krzywa 
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i żeby dać sobie spokój w wartości plątaninie                         człapie korytarzem w todze z urwanym rękawem, 

najlepiej je wrzucić w jakieś wartościowe skrzynie,                      zaś niesprawiedliwość chichoce sobie raz za razem. 

 

ich wartość ubezpieczyć w wartościowych papierach                    Sprawiedliwy unika sprawiedliwości jak ospy 

i umieścić w pieczarach albo w Kordylierach.                          bo nierzadko sprawiedliwemu wypryskują krosty 

 

Kiedy jaka wartość się przyda nigdy nie wiadomo,                     z powodu worka spraw na sędziowskim stole, 

ale wartości warto posiadać, sua pro domo.                           gdy z worka nie mąka się sypie, a mączne mole. 

 

 Z globtroterami w świat 

 

 
Kenia 

 
 

 
 
       W Mombasie wylądowaliśmy przed wieczorem. Nie tak upalnie jak myśleliśmy i zielono. Nasz 
organizator Jurek wybrał dobrą porę, bo luty. I ten zapach afrykańskiego powietrza z niczym 
nieporównywalny,  zresztą wszystko tu pachnie inaczej, powietrze, ziemia, trawy.  
      Rano, pierwszego dnia wybraliśmy się do największego Parku w Kenii - Tsawo - o powierzchni  
25 tys.  km². My jesteśmy w Tsawo-West. Tubylcy to Kikuju. Język tu jest dla nas przedziwny, a nawet 
wesoły, bo np. bara bara, to droga, mambo co „cześć!”, a hujambo - „dzień dobry”. Plemiona mówią  
w swoim języku, a waśnie  są plemienne, nie religijne. Kenia jest chrześcijańska.  
      Jedziemy dżipami z podniesionymi dachami, widzimy wszystko jak na dłoni, chociaż właściwie nie, 
bo na terenie mnóstwo krzaków. Górują wielkie baobaby. Wypatrujemy jakichś wielkich zwierząt, 
słonia czy żyrafy - ale nic. Tylko ptaki, piękne. Wśród nich siedzących na gałęziach dzieżby biało- 
tęczowe, wikłacze i kraski liliowopióre - to są symbole Kenii. Jedziemy, jedziemy i podziwiamy i nagle - 
słoń na drodze! Zwierzęta tu mają pierwszeństwo. Ten nie chce nas przepuścić. Za nim drugi, trzęsą 
łbami i trąbią. Stoimy więc i czekamy. Nam trąbić nie wolno Wreszcie jeden z dżipów włączył silnik  
i „przygazował” i wtedy słonie zdecydowały się odejść. Przed wieczorem dotarliśmy do hotelu. 
      Hotele tutaj to drewniane domki z egzotycznym wystrojem wnętrza: skóry, rogi jako wieszaki  
w łazience, drewniane tarasy z widokiem na dolinę i malutkie jeziorko. Cisza i spokój. Podziwiam 
okoliczną przyrodę… i nagle z odległych zarośli majestatycznie wyszło stado słoni. Spragnione 
kroczyły rzędem a widok z zanurzonymi w wodzie trąbami oglądałyśmy z koleżanką na zmianę przez 
lornetkę. Niektóre nie miały kłów Wprawdzie kły słoniom wyrastają dopiero kiedy mają 4 lata, ale te 
były stare. Dowiedzieliśmy się, że od lat 90. udało się ograniczyć kłusownictwo, przechwycono wtedy 
i spalono 20 ton kości słoniowej. Ale nie do końca.   
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       Po kolacji, gdzie zaserwowano miejscowe przysmaki, głównie z koziego mięsa, Masaj 
odprowadzał nas po kolei do domków. Było już ciemno, a domki były oddalone jeden od drugiego. 
Mieliśmy poczucie bezpieczeństwa, choć jedyną „bronią” odprowadzającego był potężny kij, 
nieodłączny atrybut Masaja. Noc minęła bez niespodzianek.  
       Drugi dzień to wyjazd do źródeł Mzima Springs. Źródła wody spływają tu z Kilimandżaro 
oddalonego o 100 km stąd. Wjeżdżamy w dziwny teren. Skały, lawy, wygląda to jak ogromne 
wysypisko przy hucie. Na tym wielkim czarnym polu lawy o 1030 rozdarliśmy oponę. Samochód  już nie 
dawał cienia a muchy chciały nas zjeść. Wreszcie ruszyliśmy. Kiedy tu pada woda wsiąka w lawę  
i popioły jak w gąbkę aż  natrafi na nieprzepuszczalne skały i dlatego płynie do Mzima,  tworząc oazę. 
W tej oazie przede wszystkim żyją hipopotamy i krokodyle, a także żółwie i ryby. Tworzą swoisty 
ekosystem. Hipopotamy nie chciały się pokazać, wystawiały tylko z oddali nosy. Byłam zawiedziona. 
Nie wiedziałam jeszcze, że będę  oglądać całe ich stado i to parę dni później - w Tanzanii. Jadąc dalej 
zaskoczyły nas dziwne miniaturowe antylopki, nazywane Dig Dig. Wreszcie ukazał się pejzaż 
sawanny i wielkie baobaby. Baobab nie ma słojów tylko tkankę gąbczastą gdzie w „lejkach” gromadzi 
wodę. Owoc baobabu ma w środku granulki trochę jak granat i  ma niemal 100% witaminy C.   
      Dojeżdżamy do wioski Masajów. Wioska nazywa się Boma. Jej mieszkańcy powitali nas tańcem, 
śpiewem i okrzykami -  sami ubrani w kolorowe stroje zawijane jak spódnice albo tuniki i przewiązane 
sznurami. Chodzą tak na co dzień. Nie noszą bielizny. Najważniejsze w wiosce osoby to wódz, 
położna i medyk. Jedzenie to potrawy z krwi, mleka i mączki kukurydzianej, które przygotowują 
Masajki. One robią wszystko, nawet budują domy, lepianki z krowiego łajna zmieszanego z popiołem  
i gliną na „stelażu” z gałęzi akacjowca. Budowle bez okien, więc w chacie wszystko jest zadymione  
i jest ciemno (jak się dowiedzieliśmy Masaj mający powyżej 35 lat często już nie widzi). Byliśmy  
w takim szałasie przez parę minut, bo dłużej  nie dało się wytrzymać. Jej mieszkańcy śpią na ziemi 
niczym w barłogu. Wszyscy. Gdy dzieci podrosną matka buduje im nową lepiankę. Chłopiec w wieku 
13 lat staje się już mężczyzną. Połowa umiera na malarię i inne choroby. Piją złą wodę. W osadzie jest 
też szkółka gdzie dzieci uczą się  podstaw suahili i angielskiego. Przywieźliśmy im słodycze  
i upominki. Skaczą i cieszą się. Kupujemy naszyjniki z koralików od Masajek i wychodzimy. Idziemy  
w kierunku bramy, bo wioska jest okolona płotem z gałęzi akacjowca.  
       Nieopacznie idąc za blisko ogrodzenia zakłułam się kolcem w łydkę. Nic nie poczułam, ale plamkę 
krwi widoczną na białych spodniach zobaczyli  Masaje i od razu ciągną mnie do znachora. Ja nie 
chcę, bo grupa już za bramą, ale nie ma mowy. Prowadzą mnie na powrót w głąb wioski. Zaraz 
znachor odwija płachtę na której - co wcześniej widzieliśmy - ma różne liście, świeże i suszone. Trze 
jakąś mieszankę w dłoniach i przeciera tym zakłute miejsce (żadnego przemywania, wycierania krwi). 
następnie tylko przykleja liść, potem znowu coś trze. Wokół krąg gapiów. Robi mi się mdło. Jestem 
przerażona, że grupa poszła, może nie zauważyli, że mnie nie ma i nie wiem w którym kierunku do 
wyjścia.  Poczułam  co to znaczy „mieć duszę na ramieniu”. Dziś myślę, że powinnam bać się raczej 
choroby a nie znachora, bo Masajowie, podobno często zatruwają kolce - to przed wrogami.  
      Przy Amboseli mieszka 120 tys. Masajów. Kiedy w 1974 r. tworzono Park Narodowy i chcieli 
wysiedlić stamtąd Masajów, to w 2 dni „wycięli” oni wszystkie nosorożce i „koty”. Do dziś  
w Amboseli nie ma nosorożców, a kotów jest b. mało. Ambosela jest to najstarszy Park Narodowy. Ma 
392 tys. km². Tutaj jest cały czas woda, w porze suchej w postaci bagien. Żyje tu ponad 1200 słoni. To 
najczęściej odwiedzany Park, bo leży blisko Kilimandżaro. Jadąc patrzymy jak antylopy gnu leżą   
i żują. Dobrze tu zwierzętom. Dalej pobrykują smukłe gazele Tompsona. Miejscowy kierowca mówi, że 
lwy na nie nie polują, bo za mało mają mięsa. Polują na nie zaś gepardy. Trudno jest zobaczyć 
geparda. Jest rzadkością. My w naszym dżipie widzieliśmy tylko przesuwający się nad trawami jego 
zawinięty ogon. Dobre i to, ale Janek - nasz kamerzysta - „upolował piękny widok”. A propos ogona to 
guziec im szybciej biegnie, tym ma bardziej pionowo ustawiony ogon, a konsumuje na „łokciach”. Inne 
ciekawostki to na przykład to, że słonie komunikują się tupiąc i odbierają to poduszką pod stopą. 
Bawół afrykański w stadzie nie ma lidera. Decyzje gdzie iść podejmują te ssaki demokratycznie. 
Siadają i łby kierują tam gdzie chcą iść. Idą tam gdzie zdecyduje większość. Ciekawe, że żyrafa śpi na 
stojąco i  że mała żyrafa przy porodzie spada z 2 metrów. A czy lew może żyrafę upolować? Tak. Lew 
skacze żyrafie na kark przy wodopoju i jeśli mocno chwyci, to „siedzi” na niej do zamęczenia. Czasami 
podgryzają ścięgna. Na szczęście w tym Parku nie ma lwów! Te koty zostały wytrzebione przez 
Masajów. O zachodzie jedziemy do hotelu na kolację. Znów domki, inne, bogatsze, bardziej 
cywilizowane. Przede wszystkim czysto, a obsługa sympatyczna. Szwedzkie stoły -  w Afryce!!! 
Obficie zaopatrzone. Bierzemy żeberka  z antylopy, które są  żyłowate, ale można te potrawę zostawić 
i wziąć inną  np. nyama choma (kozią pieczeń), czy jagnięcinę, bo wybór duży. Próbujemy miejscowe 
ugali  (kluski z mąki kukurydzianej z gulaszem), matoke (tłuczone zielone banany), sukuma (sałatki  
o dziwnej nazwie), ryby i owoce morza, bardzo smaczne sosy, owoce - choć w większości znane, ale 
smak inny, lepszy. Są wina i piwo. Kuchnia w Kenii uważana jest za jedną z najsmaczniejszych na 
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świecie. Dobrze że zabrałam luźne bluzki. Kilogramów nikt tu nie liczy. Jutro jedziemy do Tanzanii. Nie 
wiadomo jak będzie !? 
      Obiecuję - napiszę także o tym,  o ile redakcja poprawi słowo Glob-trotuar na Globtroter !  

 
Anna  Jeziorek 

 

 
  

 
Od red. Nie chcąc utracić tak cennej autorki, oberżyświata, która zapełnia nasze skromne łamy tak 

interesującymi materiałami idziemy na układ z kol. Anną. Przychylając się do Jej ustnie wyrażonej uwagi oraz 

zawoalowanej „groźby” - zmieniamy nazwę działu odnoszącego się do turystyki zagranicznej na  

Z globtroterami w świat. 

 

 Wspomnień czar 

 
Magnolie, „wesoły pociąg” i Biała Dama 

 

      Jedziemy na wycieczką autokarem. Wokół majowa zieleń. Podziwiamy drogę wyzłoconą 

mleczami, drzewa obsypane kwieciem i wschodzące zboża. Za Brzezinami, za wielkim 

elewatorem, skręcamy do arboretum (arboret = drzewo). Tutaj znajduje się Terenowa Stacja 

Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy zajmująca 54 ha powierzchni,   

w której prowadzone są prace badawcze, doświadczalne i dydaktyczne. Przy wejściu do 

arboretum jest ogródek doświadczalny, w którym można kupić kwiaty, rozsady, sadzonki 

krzaków czy drzewek. Na dziedzińcu spotykamy wielu turystów. Za bramą wiosna przywitała 

nas przepięknym drzewem magnolii okrytym wielkimi różowo-amarantowymi kwiatami, 

kolorowymi azaliami, rododendronami, roślinami chińskimi i japońskimi. Są tu także potężne 

klony, świerki, cisy, kielichowce, tj. egzemplarze sprowadzone nie tylko ze strefy 

umiarkowanej, ale i z klimatu podzwrotnikowego. Wchodzimy do alpinarium pełnego skałek, 

cieków wodnych, sadzawek, mostków i roślin górskich cieszących oczy barwami i kształtami. 

      Dalej czeka nas Rogów ze skansenem starych lokomotyw, kolei wąskotorowej 

i wagoników, do których wsiedliśmy. „Mknie wesoły pociąg, że aż lecą skry i pasażerów 

pociąg wiózł od Chieppee do Syrakuz”. W Jeżowie dyżurny ruchu gwizdkiem zachęcił nas do 
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wysiadania. Pan maszynista pociągu przy pomocy „rozpałki” rozniecił piękne ognisko, 

przyniósł kije do nabijania kiełbasek i kaszanek, które z pobliskich Zakładów Mięsnych 

dostarczyły nasze koleżanki. Był też chleb, musztarda, a w podczaszych jak zwykle zabawiali 

się producenci doskonałego wina - Jurek i Władek. 

      Przejeżdżamy przez Soszyce z fermami wiatraków ekologicznych i zagłębia sadów, 

których drzewa obsypane białymi i różowymi kwiatkami wprost urzekają i dojeżdżamy do 

Boguszyc, których nazwa pochodzi od skarbnika królowej Bony - Boguckiego, z którego 

fundacji w latach 1550-1555 pobudowano na wzgórzu kościół modrzewiowy, z przepięknym 

sufitem, gdzie w kasetonach są nie tylko motywy roślinne, ale i zwierzęta grające na różnych 

instrumentach. Ciekawy jest także poliptyk z ukrzyżowanym Jezusemi postaciami Matki 

Bożej i Marii Magdaleny w środkowej części. Na ścianach kościółka są malowidła obrazujące 

siedem grzechów głównych. Są to alegorie niespotykane. W 1558 r. na desce lipowej został 

namalowany obraz Matki Bożej Łaskawej, który dotrwał do dzisiaj. 

      Naszym przewodnikiem jest mąż koleżanki - Witek, pochodzący z Rawy Mazowieckiej, 

również pracujący w tym mieście. Od niego dowiedzieliśmy się o historii i  dniu dzisiejszym 

tego miasta. Przez Rawę Mazowiecką płyną rzeki Rawka, do której wpada Rylka. Są tu dwie 

zapory wodne: górna i dolna. Na rzece jest 7 mostów i zalew „Tatar”, gdzie znajduje się 

piękny Ośrodek Sportowy oraz park z bufetem, gdzie oczywiście odpoczywaliśmy. Atrakcja 

był leżący drewniany lew, na grzbiecie którego robiliśmy sobie zdjęcia. Zwiedziliśmy 

również barokowy kościół przyklasztorny o.o. Pasjonatów z XVII wieku. Jest tam obraz  

z 1710 r. Matki Bożej Pocieszenia oraz rzeźbiona Pieta z XVI wieku. Na Boże Ciało 

zakonnicy na drodze kościelnej, którą idzie procesja układają wzory z płatków kwiatów. 

Najciekawszym obiektem w Rawie Mazowieckiej, której przyznano prawa miejskie w latach 

1321-1355 okazały się być ruiny zamku Książąt Mazowieckich z 1228 roku, położonego  

w otoczeniu i dolinie  rzek Rawki i Rylki. Kustoszem i opiekunem zamku i olbrzymiej Baszty 

okazał się brat Witka, który oprowadzał nas i opowiadał o funkcji obronnej  i ponurej historii 

Baszty - wysokiej, potężnej, będącej twierdzą i okrutnym więzieniem. Legenda głosi, że do 

lochu w podziemiach Baszty spuszczano na linach więźniów, z którego to miejsca nie było 

wyjścia. Po wielu, wielu krętych schodach Baszty dotarliśmy do Sali Rycerskiej (muzeum),  

a potem jeszcze wyżej - do komnaty, w której więziona była młoda żona Ziemowita III. Ta, 

po narodzinach syna została uduszona (do tego barbarzyńskiego aktu Ziemowit nie 

przyznawał się!). I właśnie stąd - podobno -  duch Białej Damy z niemowlęciem na ręku snuje 

się po Baszcie! Chociaż już o legendzie już zapomniano. Dzisiaj Rawa Mazowiecka kwitnie. 

Jest zadbanym i wesołym miastem i siedzibą gminy. 

 

Maj 2013                                                                                        Maria Nowakowska 

 

„Pałace i zamki ziemi  łódzkiej” 

 

      Krok po kroku odkrywamy historię Łodzi  i okolic. Poznaliśmy pałace łódzkie : Henzlów, 

Poznańskich, Grohmana, Scheiblera i Oskara Kona (Szkoła Filmowa). Podziwialiśmy 

rycerski zamek w Oporowie, biskupów gnieźnieńskich w Uniejowie, zamek Zygmunta 

Starego w Piotrkowie, ruiny zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej  

i renesansowy pałac w Poddębicach. 

      Dzisiejszy wyjazd jest inny.  

   Bratoszewice - po drodze mijamy bramę wjazdową do parku „bratoszewieckiej rezydencji”  

z XIV wieku przechodzącej różne koleje losu. Po II wojnie światowej powstało tu 

Gospodarstwo Rolne z Ośrodkiem Szkolenia Rolniczego. 

   Stryków- przejeżdżając przez Stryków zwróciliśmy uwagę na pomnik „otwartej książki”, 

usytuowany przed szkołą. Otwarta książka jest na cześć Łukasza Andrysowicza - drukarza  
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i wydawcy. Minęliśmy Domaniewice,  gdzie króluje strażak Zbigniew Bródka - złoty 

medalista w jeździe szybkiej na lodzie - „Soczi 2014”. 

   Walewice - po drodze na łąkach walewickich postrzegamy pasące się konie ze stadniny, 

których jest 200 sztuk. Wjeżdżamy  do Walewic. Pałacu strzegą dwa ogromne 200. letnie 

dęby szypułkowe - jak w Dewajtis Rodziewiczównej. Onego czasu Walewicami władał  

szambelan hrabia Anastazy Walewski, który w wieku lat siedemdziesięciu upodoba sobie na 

trzecią żonę, dziewiętnastoletnią pannę Marię Łączyńską z Kiernozi. Na jednym z balów 

wydawanych w karnawale bywał i Napoleon, który uwiódł Marię Walewską, która została 

jego kochanką. Zrodzony z tego związku syn Aleksander Colonne - hr. Walewski większość 

życia spędził z matką w Paryżu. Był dyplomatą, piastując stanowisko Marszałka  

Narodowego Zgromadzenia Ustawodawczego.  Pałac w Walewicach z XVII w. chlubi się 

pięknymi piecami z kominkami oraz podłogami inkrustowanymi różnym drzewem. Są tu 

piękne meble w saloniku Walewskiej. Salon Napoleona wyłożony tapetami ilustrującymi 

życie szlachty a także postaciami ze starożytności. Jest również, kaplica z Matką Boską 

Sobieską darowaną przez Sobieskiego oraz „Droga Krzyżowa” w miniaturach. Do Walewic 

oprócz stadniny należą stawy rybne i kilka folwarków łącznie z Sobotą, która do XIX  wieku 

była miastem. Własnością Sobocińskich był dwór obronny. Poniżej mieszkali koniuszowie 

obsługujący walewicką stadninę. Była tu gorzelnia, browar, którego współwłaścicielem był 

Zawisza Czarny. Dzisiaj folwark i park są własnością hotelarza. Fama głosi że biskupi  

z Klasztoru Bernardynów w Łęczycy wyjeżdżając  na niedzielę do Łowicza już w czwartek 

nocowali w Piątku, gdzie jest kamień oznaczający środek Polski oraz odpoczywali w Sobocie, 

a w niedzielę docierali do Łowicza. 

   Kiernozia - to miasteczko noszące nazwę od dzików, których w lasach było dużo  

i polowano nań. Na fundamentach pałacu Łączyńskich w XIX wieku zbudowano prosty i nie 

ciekawy pałac (nieudostępniony nam)  Patronem rynku w Kiernozi jest Mikołaj Kopernik, 

a Kościuszko ma usypany przez mieszczan kopiec. 

   Łowicz - znany z walk nad Bzurą. Własność w XII wieku  arcybiskupów gnieźnieńskich. 

Był miastem prałatów. Zachowały się ruiny zamku prymasowskiego. Łowicz w momencie 

bezkrólewia sprawował władzę nad państwem, którą sprawował prymas gnieźnieński.  

W katedrze pochowano dwunastu arcybiskupów. Charakterystyczny jest stary rynek z piękną 

kolegiatą. Dużo gmachów poklasztornych. W jednym z nich mieściło się Studium 

Nauczycielskie, któremu patronował Uniwersytet Łódzki. 

   Lipce Reymontowskie - znane z powieści „Chłopi”, których życie uwiecznił Władysław 

Reymont, ożeniony z Anielą Szabłowską - malarką i tłumaczką. W1902 roku małżeństwo na 

krótko zamieszkało w Krakowie. We Francji do, której się przenieśli - Reymont napisał 

epopeję wsi polskiej, obraz społeczności chłopskiej za którą w1924 roku otrzymał Nagrodę  

Nobla. W Lipcach znajduję się również Muzeum Regionalne gdzie kilkadziesiąt glinianych 

figurek imituje bohaterów „Chłopów”. Podziwialiśmy kolekcję strojów ludowych, malarstwo, 

hafty, a w osobnym budynku królowała manufaktura Winklów, gdzie gręplowano, przędzono, 

farbowano wełnę na łowickie pasiaki. 

   Następny przystanek to Rawa Mazowiecka, którą opisałam powyżej w artykule „Magnolie 

i Biała Dama” w maju 2013 roku. Podobnie jak w ubiegłym roku jedliśmy tu doskonały obiad  

z repetą.  

  Wola Chojnata i pałac z XIX wieku prawdopodobnie wielmożów sułowskich. Kupiła ten 

pałac kobieta, która restauruje go od podstaw czyli od najstarszych piwnic z pięknymi 

sklepieniami. Jest już bazą hotelową z bogatym wyposażeniem wnętrz, nabywanych mebli, 

bibelotów, obrazów. Odrestaurowane sale i saloniki oferują okolicznościowe przyjęcia, 

szczególnie ślubne. 

   Biała Rawska - na końcu miasteczka znajduje się ogromny, odrapany na zewnątrz pałac 

Wąsiorskich z 1880 roku. Z pięknym parkiem kwitnących krzewów i drzew na ,których 
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kraczą wrony. Pałac wyglądający jak zamek. Jest on własnością prywatną. Wewnątrz jest 

odnawiany całościowo.  Na razie dawny spichlerz przerobiono na hotel, ale restauracja i bar 

mieszczą się w pałacu. Warto zobaczyć ten pałac gdy będzie odnowiona fasada i w pełni 

będzie spełniać usługi hotelarskie. Warto! - bo dwory , pałace i zamki okręgu łódzkiego 

sięgają odległych wieków. Budowle przebudowywano, restaurowano i przystosowywano do 

dzisiejszych hoteli i atrakcji turystycznych. Cieszmy się pięknymi zabytkami które możemy 

oglądać. 

 

Czerwiec 2014                                                                                             Maria Nowakowska 

 

 

 

 

Czy pamiętamy ? 

 
      W dniu 1 marca 2012 r., odbyła się uroczystość jubileuszowa prof. dr hab. Zofii Walter, 

zorganizowana przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Wydział III - Nauk Matematyczno-

Przyrodniczych i miała charakter Sesji Naukowej.  

      Pani Profesor ukończyła Wydział Biologii 1955 r. i bezpośrednio po studiach została 

zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii. Pracę doktorska wykonała pod 

kierunkiem prof. Dmochowskiego w 1963 r., stopień doktora habilitowanego uzyskała  

w 1970 r., a tytuł profesorski w 1983 r. 

      Dorobek naukowy Zofii Walter jest związany z badaniem struktury i funkcji kwasów 

nukleinowych, wpływem mutagenów chemicznych na strukturę genomu i przekazywanie 

informacji genetycznej. Jest autorem /lub współautorem/ ponad 300 prac naukowych, jak 

również doświadczonym dydaktykiem i wychowawcą nowej kadry naukowej . 

      Kierowała ponad 100 pracami magisterskimi, była promotorem w 18. zakończonych 

przewodów doktorskich, spośród których 6 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego,  

a dwie tytuł profesora. 

      W 1984 r. prof. dr hab. Z. Walter została kierownikiem Zakładu Genetyki Molekularnej 

Uniwersytetu Łódzkiego, który powstał z kierowanego przez panią profesor, przez wiele lat, 

Zespołu Kwasów Nukleinowych, przekształcony następnie w Katedrę Genetyki 

Molekularnej. Profesor Walter kierowała również przez wiele lat Studiami Doktoranckimi  

z biologii na Wydziale BNZ, a następnie Studium Doktoranckim Genetyki Molekularnej  

i Genetyki Radiobiologii. Od roku 1955 jest członkiem ZNP, pełniąc poważne funkcje, m.in. 

członka Prezydium Rady Zakładowej przez dwie kadencje. 

 

Łódź 8 maja 2014 r.                                    dr Kazimiera Anucjata Wiśniewska-Porządna  
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     Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota 
 

W co się bawić… czyli za co biorą nasze pieniądze wybrańcy narodu? 

 

 

 
 

 
   Jak wiadomo Sejm III RP jest najwyższym organem władzy ustawodawczej, dysponującym wg zapisu Konstytucji 

różnymi kompetencjami (zob. odpowiednie paragrafy). A więc wydala z siebie ustawy, uchwały, okazjonalne proklamacje  

 i inne pierdółki nam obywatelom-podatnikom przynoszące szczególne i najlepsze w życiu udogodnienia w naszym 

codziennym, nie do końca uregulowanym jeszcze jestestwie. Ponadto formuje poważne Parlamentarne Zespoły, ale także 

inne, jak np. ds. przekrętów i afer (było ich kilka), tudzież inne, egzem plum: Parlamentarny Zespół „Stop ideologii gender” 

czy stop ateizacji Polaków, no i jednolitą, partyjną komisję PiS do wyjaśnienia dokonanego (sic!) zamachu smoleńskiego na 

największym prezydencie w historii Polski - wszystkie są one równie bezsensowne, co śmiechu warte. Za to - popularyzujące 

ich członków jako „mądrych (?) celebrytów zapraszanych do  publicystycznych programów tv”, a dających gwarancje 

dalszego zatrudnienia na Wiejskiej w kolejnej kadencji. I to wszystko za moją, podatnika forsę wyszarpywaną na abonament. 

   Tych 460 wybrańców narodu ma ogrom znojnej,  ciężkiej pracy, co widać po frekwencji na cyrkowej sali, gdy poza 

prowadzącym „obrady”, tj. jednym z czterech marszałków  i sekretarzy oraz osłem przemawiającym, zwróconych face to 

face do półokrągłej izby, widać morze pustych poselskich foteli. 

   Gdzie więc ci, nieobecni ciałem „mędrcy”, podziewają się? Przecież nie okupują sejmowej restauracji (są przerwy 

obiadowe) czy Biblioteki Sejmowej, przecież nie udzielają wywiadów komercyjnym stacjom w celu komunikowania się  

z „ciemnym ludem”, przecież nie organizują interviewów dla najpoważniejszych światowych agencji, przecież nie  

siedzą w klopach, prowadząc tam tajno-kuluarowe rozmowy. Za to w każdy poniedziałek, gdy sejm ma wolne (od połowy 

piątku), meldują się w swoich okręgach wyborczych i biurach poselskich (naraz w kilku różnych miejscowościach), 

przyjmując postu-laty i „sprawy nie do załatwienia” od swych zachwyconych ich ciężkim znojem wyborców. Ponadto muszą 

przecież tułać się w tę i z powrotem ze swego okręgu do stolicy fur-mankami, polskim leniwymi wagonami (Inter -City,  

TLK czy…… - do wyboru),  tudzież tanim lub narodowym aerolotem za darmochę. Nie mówiąc o odpoczynku w pokoiku 

hotelowym sejmu, gdzie doń trzeba wejść po drabinie, i w którym obowiązuje cisza nocna od 2200 dla „załatwiania” swoich 

politycznych przeciwników.  

   Oczywiście nasi „reprezentanci” jeżdżą za granicę, żeby poznać, nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia np.  

z ludowymi deputowanymi w monarchiach i dyktaturach, tudzież po zakupy np. do Azji Południowo-Wschodniej lub pograć 

sobie w golfa, przy okazji,  po pijaku, rozbijając melexy. 

   Gdzie jeszcze ocierają pot z zatroskanych i myślących czół? Ano w rozlicznych Zespołach Parlamentarnych.  

W poprzedniej edycji parlamentu  wg Dziennika Bałtyckiego działało ich ponad sto! A w tej kadencji ?  Też się rozpleniły. Są 

to np. tak poważne jak: Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych z J. Kaczyńskim na czele, Zespół Racjonalnej 

Polityki Przeciwdziałania Narkomanii, Zespół ds. Łuszczycy czy Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa.  

   Największymi z tych poselsko-senatorsko-integracyjnych, ponad podziałami, towarzystw wzajemnej adoracji, są m.in. 

Poselski Zespół Strażaków (jakby w budynku nie było etatowych strażaków zawodowych, czyżby specjalnie?) i Zespół ds. 

Wędkarstwa, opanowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ponadto aktualnie funkcjonują: Zespół ds. Żużla (nie mylić 
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z pozostałością pod wypieku żelaza i stali) z posłaną A. Sobecką na czele, Brydża Sportowego, Efektywnej Regulacji Gry  

w Pokera, Parlamentarna Grupa Rowerowa, Parlamentarny Zespół Obrony Wolności Słowa, Promocji Badmintona, 

Motorowy, Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Rodzin Katolickich i inne.  Te inne, to np. Parlamentarny 

Zespół ds. Chorób Rzadkich, Przeciwdziałania Otyłości, Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy Dróg Wodnych i Turystyki 

Wodnej.      

   Ważnym odnotowania jest to, że każdy poseł może być członkiem kilku-kilkunastu takich zespołów integracyjno- 

towarzyskich, a więc nie dziwmy się, że lata on z posiedzenia na posiedzenie i tylko w biegu może wpaść na obowiązkową 

Komisję Sejmową do której dał się wybrać czy główną salę sejmową. Zwłaszcza, gdy SMS-em dostanie wiadomość od szefa 

swego klubu, że odbywa się jakieś głosowanie nad jakąś ustawą… której nawet nie przeczytał. Więc siada w swojej  ławie 

osła z imienno-nazwiskową plakietką na pulpicie, gmera  w karmanach w poszukiwaniu  folii z immunitetem, a znajdując go, 

wreszcie lewą ręką wpycha w szczelinę elektronicznego czytnika i na ustne wezwanie marszałka/ini naciska jeden z trzech 

guzików (może to zrobić prawą ręką prze lewe ramię w imieniu kolegi z partii, który oddał mu swój plastikowy immunitet, 

np. idąc na zebranie Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Ideałów „Solidarności”) oraz podnosi jedną/dwie górne kończyny. 

I już właśnie w tym momencie dokonał wiekopomnego wyboru w naszym imieniu. Jakiego?  Czego? Zazwyczaj nie wie. 

Spocony z faktu - że zdążył, z emocji - że dokonał aktu głosowania oraz wskutek odbytego maratonu po gmachu…  może 

nareszcie odetchnąć. Zaprezentował bowiem wolę narodu i spełnił rotę poselskiej przysięgi zakończonej frazą „tak mi 

dopomóż Bóg i wszyscy święci”.  

   Po chwili może więc udać się do kasy po należne diety i pensję, wsiąść do należnej każdemu posłowi sejmowej limuzyny 

Lancii lub własnej Audicy i pojechać na zasłużone wakacje do daczy nad Bałtykiem, na Mazurach lub w Bieszczadach, lub 

też do innych ciepłych krajów. Wyjeżdża po to, aby pomyśleć co jeszcze można zrobić/spieprzyć dla swoich Rodaków 

pozostałych w czynszowych chałupach, bez pracy i bez szans w jakichkolwiek wyborach.  A może wybierze wolność  

w innym, mniej śmiesznym kraju? 

 

Wasz „sejmowy szpieg” obywatel RP - January Szamot 

 

 

   Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o.  
 

Odsłona I.  

Temat ekspozycji:  Koronowane głowy przyszłych władców (oby nie) IV RP 
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Odsłona II.  

Temat ekspozycji:  Bez komentarza 
 

           
 

Odsłona III.  

Temat ekspozycji:  Śmiesznostki 
 

   
 

    
 

 

Wieści z konfesjonału 

 
       Onegdaj, z wiarogodnego źródła, ku mych uszu  było doszło, że Ojciec (na szczęście nie 

mój), Doktor (teologii wyzwolonej i medialnej ?), Redemptorysta (zakonnik?), Dyrektor (TV 

Trwam, Radia Maryja),  Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej) i Prezes 

Fundacji Lux Veritas, wobec duputowanych, członków KRRiT i pismaków, w Sejmie 

oświadczył  był łaskawie  -  c y t u j ę   d o s ł o w n i e -  Prawo? Hitler też prawo ustanawiał 

/…/ Mnie, jako katolika, prawo nie obowiązuje.  

   Faktem jest, żem ja, będąc niemowlęciem (bom w siódmym dnu od opuszczenia łona mej 

śp. Matki) zanioson byłem do kościoła i ochrzczon tam był - atoli bez mojej woli, wyrażanej 

darciem japy - rzymsko-katolickim barankiem stałem się. Więc  jam jest dziś promilkiem  

w podobno 90% rzeszy owieczek (ja raczej jako baran) pasanych przez kościelnych dusz-

pasterzy w tym skatolicyzowanym kraju nad Wisłą.  

   Od tegoż wyżej wskazanego momenta  w sejmowej oracji guru z Torunia, a to dnia  

23 października A.D. 2014, zrodzonej rydzykową Katolicką Nauką Społeczną,  poczułem się 
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zwolnion z przestrzegania Ustawy Zasadniczej(czyli Konstytucji RP), Kodeksu Karnego, 

Zasad Kodeksu Drogowego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego, 

Instrukcji BHP czy PPoż, a nader  wszystkiego - Instrukcji Obsługi Tostera. Tak więc jeżeli 

źle użyję tegoż opiekacza śniadając, spowoduję np. zwarcie i ogień, i co będzie skutkowało 

zgliszczeniem domostwa w którym mam kwaterę - to każdy sąd może mi skoczyć na pukiel 

(tak mawiał aktor Zamachowski), może nie boski, gdy sam zginę ! W każdym razie 

ewentualny kara ziemska ominie mnie. Dlaczegóż to? Odpowiadam: bo mnie, jako katolika, 

prawa tego kraju nie obowiązują! Tylko prawa natury i wynikające z nauki i wiary Kościoła, 

jakoż ich wykładni czynionej przez purpuratów. Więc res sumując: jam jest szczęśliw, wesół  

i wolnością promieniujący. Jam jest niezależny od nikogo i niczego co państwowe! Azaliż 

czy od grzechów wg boskiego prawa? Tego nie wiem. Warto się wywiedzieć w konfesjonale. 

Zara biegnę. Chyba, że zapytam ks. prof. Dariusza O. - tego od ideologii Gendera z miasta 

Kraka.    

   Ale, ale - Tadeuszu R. !  -  kiedy, kuźwa, oddasz mi moje stoczniowe świadectwo 

udziałowe, które przekazałem Tobie bezpłatnie na nabożny cel, a nie na wzniesienie Twego 

medialnego imperium? 

J. S.  

    

          
     

   ………………………………………………………………………………………………… 

Redaguje zespół: Jan Janiak, Maria Nartonowicz-Kot, Witold Kakowski, Ireneusz Kolendo 

[redaktor (nie)odpowiedzialny], Bogusław Rakowski. Pisemko inspirowane i nadzorowane  

(a zespół ponaglany) przez Wydawcę, tj.  RZ ZNP w UŁ, ul. Narutowicza 65 p. 113 A.  
 
Skład, korekta i łamanie własne. Cenzura wewnętrzna. Druk ksero. Powielono w zakładzie „Barbafil”, Łódź, ul. Narutowicza 
92. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ewentualnych ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwraca i nie 
wypłaca wierszówek ani jakichkolwiek innych gratyfikacji. Drukuje jednak przedruki i teksty autorów, z którymi zwykle, ale nie 
zawsze się zgadza. Skutki lektury obciążają czytającego. 

 

Biuletyn wyłącznie do użytku wewnętrznego. Bezpłatny. Z treścią tego i wcześniejszych 

numerów Incydentalnika można zapoznać się na stronie internetowej ZNP UŁ  oraz  

w Sekretariacie RZ ZNP.          


