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1 maja  święto ludzi pracy przypada w tym roku w bardzo trudnym 
momencie. Po pandemii nadchodzi kapitalistyczny kryzys oraz wzrost 
militaryzmu. Rosnąca inflacja, podwyżki cen podstawowych produktów, 
czynszów czy opłat za elektryczność, sprawiają, że to przede wszystkim 
klasa pracująca odczuwa skutki zapaści systemu. Po raz pierwszy od lat 
realna wartość nabywcza pensji może w Polsce spaść. 

Nie oznacza to strat dla wszystkich. Klasy posiadające stworzyły sobie 
szereg zabezpieczeń. Bogaciły się podczas pandemii i również obecnie 
będą czerpać korzyści kosztem reszty społeczeństwa. Zarobki 
bankierów, menadżerów oraz wielkich kapitalistów rosną między innymi 
dzięki podnoszeniu stóp procentowych kredytów, ograniczaniu tak 
zwanych "kosztów pracy", czyli obcinaniu pensji lub narzucaniu 
wyższych opłat za różne usługi.

Kapitalistyczny rząd stoi na straży interesów wielkiego kapitału. 
Przypominamy o tym w nowym numerze "Brzasku" m.in. przytaczając 
informacje o tym jak koncern General Dynamics zarobi na zakupie przez 
Polskę czołgów Abrams. 

Klasa pracująca jest kontrolowana dzięki nasilaniu się militaryzmu i 
nacjonalizmu. Straszenie zewnętrznym zagrożeniem, promowanie 
NATOwskich zbrojeń, to sposoby odwrócenia uwagi od realnych 
problemów. Rząd umiejętnie fabrykuje przyzwolenie na swoje działania.

Mylne jest jednak przekonanie jakoby klasa pracująca została ostate
cznie rozbita i pokonana przez kapitał. Strajki generalne w wielu krajach, 
w tym jeden z największych w historii, w Indiach, z udziałem ponad 200 
milionów pracowników, pokazują iż opór społeczny trwa. Często 
przyjmuje on formy mniej zorganizowane, jednak tli się, zwłaszcza wśród 
ludzi młodych, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Również w Polsce wewnętrzne sprzeczności kapitalizmu są coraz 
częściej dostrzegalne. Ludzie widzą rosnące koszty mieszkań, a przy 
tym dostrzegają, że są one elementem spekulacji instytucji finansowych 
oraz banków. Zauważają jak niewydolna jest publiczna służba zdrowia, 
którą kolejne rządy coraz bardziej komercjalizowały. Tutaj pojawia się 
zadanie dla ruchów rewolucyjnych. 

Samo dostrzeżenie problemu nie wystarczy, potrzebna jest również 
alternatywa. Fałszywe, choć proste rozwiązanie dostarczają nacjonaliści. 
Według nich winni są "obcy", a zagwarantowanie rozwoju "rodzimego 
kapitału" to sposób na szybką poprawę sytuacji. Te "lekarstwa" okazałyby 
się jednak równie szkodliwe jak kryzys, który miałyby powstrzymać. Ruch 
rewolucyjny musi odrzucić szkodliwe mity, a także uprawianie 
czarnowidztwa skłaniającego ludzi do apatii. Rozwiązaniem jest walka 
klasowa, organizowanie się proletariatu. 

Hasło Róży Luksemburg „Socjalizm albo barbarzyństwo” dawno nie było 
tak aktualne.       
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PPoollsskkii  nniieełłaadd

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że rząd wycofuje się

z części zapisów Polskiego Ładu. Tym samym przyznał, że pro

jekt ten zakończył się klęską. Władze wprowadziły jednak zmia

ny mogące jeszcze bardziej niekorzystnie odbić się na sytuacji 

społeczeństwa.

Deklaracja premiera o „działaniu na rzecz Polaków tworzących 

klasę średnią” jest podtrzymywaniem mitów o kapitalizmie dają

cym szansę awansu społecznego. To propagandowy slogan 

mający przekonać wszystkich, iż powinni dążyć do zostania 

mityczną klasą średnią. W rzeczywistości, jeśli definiować ją 

jako grupę zarabiającą powyżej średniej krajowej oraz posiada

jącą znaczące oszczędności, jest ona bardzo niewielka.

Rząd wprawdzie wycofał się ze skomplikowanego systemu ulg, 

jednak w tym samym czasie podniósł kwotę zarobków 

zwolnioną od podatków oraz obniżył najniższy próg podatkowy, 

który od lipca będzie wynosił 12%. Wydaje się to posunięciem 

prospołecznym, jednak takim nie jest. Bez podniesienia po

datków dla najlepiej zarabiających czy opodatkowania wielkiego 

kapitału, zmiany spowodują spadek wpływów do budżetu. To

z kolei oznacza cięcia wydatków na przykład na pomoc społe

czną czy usługi publiczne. Najbiedniejsi zyskają niewiele jeśli 

chodzi o dochody, a utracą o wiele więcej, ponieważ będą 

zmuszeni płacić za usługi, które były dotąd bezpłatne. Istotne 

jest iż zmiana podatkowa dotyczy nie tylko pracowników, ale 

również przedsiębiorców, nie wymagając od nich spełnienia 

żadnych dodatkowych wymogów. Tworzy to pole do ukrywania 

przez kapitalistów zarobków, aby zapłacić niską stawkę 

podatkową. Znaczące jest, iż w Polsce ogromna większość 

podatników płaci właśnie najniższą stawkę podatku dochodo

wego. Dotyczy to wszystkich zarabiających poniżej 120 tysięcy 

złotych rocznie. Zarobki powyżej 10 tysięcy zł miesięcznie są 

bardzo rzadkie. Osiągająca je grupa, w polskich warunkach, to 

ludzie bogaci lub bardzo bogaci. Z płacenia podatku dochodo

wego zwolnieni są zarabiający poniżej 30 tys zł rocznie. Stawka 

wolna od opodatkowania została podniesiona, jednak wciąż jest 

bardzo niska. System podatkowy jest więc w dużej mierze 

liniowy. 

Polski ład i proponowane zmiany podatkowe są odpowiedzią na 

realne problemy inflacji oraz biednienia społeczeństwa. Jest to 

jednak odpowiedź populistyczna, obliczona na pokazanie rze

komych zalet „większej kwoty pieniędzy w portfelu”. W rzeczy

wistości jedną ręką daje, drugą odbiera więcej, ponieważ nie 

kwestionuje kapitalistycznych zasad. Nie zawiera odpowiedniej 

progresji i nie uwzględnia różnic między grupami dochodowymi. 

Rządowe programy przygotowano tak, aby nie skrzywdzić 

wielkiego kapitału.

WWoojjnnaa  ii  rreepprreessjjee

Od początku wojny na Ukrainie pojawiły się niepokojące 

informacje o próbach zastraszania i represjonowaniu osób, 

które wypowiadały opinie krytyczne wobec imperialistycznej 

propagandy. 

Obiektem ataku stał się August Grabski  profesor w Instytucie 

Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zwolennikom wojennej 

propagandy nie spodobała się jego wypowiedź w mediach 

społecznościowych: „Maksymalne straty ludności wśród 

ludności cywilnej są w politycznym interesie banderowskiej 

ekipy Zełenskiego i NATO”. Zareagował profesor Jerzy 

Kochanowski, stwierdzając "wielu moich kolegów, nie tylko 

historyków, jest podobnego zdania: tej sprawy nie możemy 

odpuścić". Kochanowski dodał, że zastanawia się nad 

zgłoszeniem sprawy Grabskiego do komisji dyscyplinarnej 

wydziału. Te wyrazy oburzenia opublikowano na stronach 

internetowych "Ale historia", jednego z dodatków "Gazety 

Wyborczej". Medium oficjalnie przedstawiające się jako 

promujące pluralizm, w tym przypadku wspiera cenzurę oraz 

prześladowania za poglądy.

Na Uniwersytecie w Kielcach za wypowiedzi przeciwko wojnie 

oraz działalność w stowarzyszeniu Kursk, zajmującym się 

obroną miejsc pamięci, zwolniony został doktorant Filip Bojowić. 

Stało się to po stwierdzeniu przez niego iż strona ukraińska 

również popełniała zbrodnie wojenne.Na doktoraanta donos do 

władz uczelni napisali jej pracownicy. 

Wojna zawsze wiąże się z próbą rozprawy z wewnętrzną 

opozycją oraz tłumieniem wolności słowa. Polska jednak nie 

jest bezpośrednio zaangazowana w konflikt. Władze znalazły 

sobie kolejny wygodny pretekst do prześladowań.
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Plan zakupu przez Polskę 250 amerykańskich czołgów 
Abrams to element nasilającej się militaryzacji polityki, a 
także podporządkowania obronności kraju interesom 
politycznym. Nowe czołgi kosztujące polski budżet 4,8 
mln dolarów, nie są sprzętem potrzebnym do obrony, lecz 
bronią ofensywną, wpisującą się w agresywną doktrynę 
militarną.

Porozumienie o zakupie czołgów wynegocjowano w 
ekspresowym tempie, bez przeprowadzenia przetargu 
czy analizy potrzeb zakupu czołgów. 5 kwietnia minister 
obrony narodowej podpisał je uroczyście na poligonie w 
Wesołej.  Polskie władze zawarły porozumienie w 
kilkanaście dni po wizycie w Polsce prezydenta USA Joe 
Bidena, wykorzystując wojenną histerię, a także bierność 
społeczeństwa i brak protestów antywojennych. Wojna na 
Ukrainie stała się pretekstem do wydania 4,8 mld 
dolarów, czyli około 23 mld złotych na sprzęt, który 
Polsce nie jest potrzebny. Dla porównania całkowity koszt 
szpitala tymczasowego na warszawskim Stadionie 
Narodowym, zbudowanego w trakcie pandemii Covid19 
to 54 mln zł. Czołgi będą kosztowały więcej niż wszystkie 
roczne wydatki na ochronę zdrowia zaplanowane w 
budżecie państwa, wynoszące około 21 mld zł.

Szczegółowe informacje o szczegółach konstrukcyjnych 
oraz oprogramowaniu wykorzystywanym w komputerach 
pokładowych Abramsów pozostają w gestii Amerykanów. 
Nie jest również tajemnicą, iż mają oni możliwość 
„wyłączenia” dostarczanego przez nich sprzętu, gdyby 
uznali, że jest używany niezgodnie z interesami 
Waszyngtonu. Zakup czołgów nie wiąże się z 
dodatkowymi inwestycjami offsetowymi w Polsce. 
Dostarczany jest gotowy sprzęt, więc zakłady 
zbrojeniowe, a także cywilne, nie skorzystają na tej 
transakcji. Żadne z państw europejskich nie używa 
obecnie Abramsów. Uniemożliwia to współpracę z nimi 
dotyczącą na przykład w sprawie dostaw części, czy też 
wspólnego, tańszego serwisowania pojazdów.

Zawarcie obecnego kontraktu spowoduje konieczność 
podpisania kolejnych. Polska nie posiada infrastruktury 
dostosowanej do użytkowania czołgów Abrams. Zmienić 
trzeba będzie cały łańcuch zaopatrzeniowy oraz 
techniczny wyposażonych w nie jednostek. Dostarczone 
przez Stany Zjednoczone pojazdy nie będą mogły być 
modernizowane w Polsce, przez rodzimy przemysł. 
Wcześniej brał on udział w serwisowaniu czołgów 
znajdujących się na wyposażeniu Wojska Polskiego. 
Teraz jego rola zostanie ograniczona. Dlatego krytycznie 
o zakupach sprzętu z USA wypowiadali się między innymi 
związkowcy z polskich zakładów zbrojeniowych.

Wątpliwości ekspertów wojskowych budzi przydatność 
samych Abramsów na terenie Polski. Nie jest to 
skuteczna broń defensywna. Pojazdy ważą 62,5 tony, 
czyli więcej niż na przykład użytkowane przez WP czołgi 
Leopard 2 (55 ton). Są też szersze od innych czołgów 

Wojska Polskiego. Powoduje to problemy na przykład 
przy transporcie czy pokonywaniu mostów. Abramsy są 
również proste do wykrycia ze względu na ilość ciepła, 
którą emitują. W sytuacji przewagi przeciwnika w 
powietrzu ich „przeżywalność” na polu walki może być 
więc bardzo krótka. Problem stanowi również ogromne 
zużycie paliwa przez amerykańskie czołgi. Sprawdziły się 
one w sytuacjach, gdy ścierały się z o wiele słabiej 
wyposażonym przeciwnikiem, przy wsparciu ogromnej 
maszyny logistycznej US Army – podczas pierwszej i 
drugiej wojny w Zatoce Perskiej.

Głównym beneficjentem polskiej polityki „obronnej” są 
wielkie koncerny zbrojeniowe, w tym producent 
Abramsów – General Dynamics. Jego przychody były w 
roku 2021 rekordowo wysokie – osiągnęły 38,5 miliarda 
dolarów. Za sytuację tę odpowiada przede wszystkim 
większa liczba kontraktów zbrojeniowych. Po podpisaniu 
przez Polskę porozumienia na dostawę Abramsów 
wartość akcji koncernu na nowojorskiej giełdzie wzrosła o 
ponad 2%. Oznacza to ogromne zyski nie tylko dla samej 
firmy, ale również obracającego jej akcjami kapitału 
finansowego.

Zakup amerykańskich czołgów stanowi element 
militarystycznej i ofensywnej doktryny przyjętej przez 
obecne PiSowskie władze przy aprobacie tak zwanej 
„demokratycznej opozycji”. Zamiast wzmacniana 
potencjału obronnego, obrony cywilnej, zabezpieczania 
ludności przed skutkami konfliktu, rząd preferuje 
podpisywanie umów na efektowny, lecz nieprzydatny 
sprzęt. Pokazuje również, że jego celem są nie działania 
dyplomatyczne, deeskalacja sytuacji oraz rozbrojenie, 
lecz wspieranie nowego wyścigu zbrojeń. Ustawa o 
ochronie ojczyzny uchwalona przez parlament już po 
wybuchu wojny na Ukrainie, przewiduje wzrost wydatków 
na zbrojenia do poziomu ponad 3% PKB. To jeden z 
najwyższych poziomów wśród krajów NATO.

Tymczasem nawet ciągłe zwiększanie wydatków 
zbrojeniowych nie zagwarantuje Polsce bezpieczeństwa 
w wypadku wojny. Stany Zjednoczone na przykładzie 
Afganistanu pokazały jak traktują sojuszników.
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Ponad 200 milionów robotników, rolników i studentów 
wzięło udział w dwudniowym strajku generalnym w 
Indiach, który odbył się w dniach 2829 marca. 
Protestowano przeciwko neoliberalnym reformom 
wprowadzanym przez rząd premiera Narendry Modi'ego.

Do strajku wezwały główne 
indyjskie centrale związkowe, a 
także organizacje zrzeszające 
rolników i robotników rolnych. 
Protesty poparły między innymi 
Komunistyczna Partia Indii oraz 
Komunistyczna Partia Indii 
(Marksistowska). „Obecny rząd 
jest antypracowniczy i działa 
przeciwko biednym” stwierdził 
Arthanari Soundararajan   lider 
CPI (M) w stanie Tamil Nandu. 
Strajku nie wsparła największa 
partia opozycji – Indyjski Kongres Narodowy.

Powodem strajku generalnego były wprowadzone przez 
rząd zmiany w prawie pracy. Zliberalizowany kodeks 
pracy utrudnił tworzenie związków zawodowych, dając 
kapitalistom większe możliwości przedłużania dnia 
roboczego, a także ograniczania pensji robotników. 
Związki zawodowe wystąpiły z postulatem powrotu do 
dawnego prawodawstwa płacowego, ponieważ obecne 
nie gwarantuje godziwej płacy minimalnej. 

Strajkujący domagali się zastopowania planów prywaty
zacji usług publicznych. Związki zawodowe i inne grupy 
wspierające protest zwracały uwagę, że działania rządu 
Modi'ego polegające między innymi na komercjalizacji 
służby zdrowia, spowodowały iż kraj był nieprzygotowany 
na pandemię Covid19. Obecnie rząd planuje prywatyza
cję między innymi kolei, a także sektora energetycznego.

Szereg postulatów dotyczył zwiększenia inwestycji 
publicznych w infrastrukturę, rolnictwo, edukację oraz 
ochronę zdrowia. Strajkujący przypomnieli, że rząd za
miast inwestować skupił się na przyznawaniu przywilejów 
podatkowych najbogatszym. Tym samym zwiększył już 
wcześniej ogromne dysproporcje społeczne. Według 
World Inequality Report 10% najbogatszych mieszkań
ców Indii zarabia obecnie 20 razy tyle co biedniejsze 50% 
społeczeństwa. Dochody najbogatszych rosną, natomiast 
najbiedniejszych spadają.

Kolejnym postulatem strajkujących było żądanie wprowa
dzenia zasiłku dla najbiedniejszych w wysokości 7,5 tys. 
rupii (98 dolarów) miesięcznie. Pomogłoby to przede 
wszystkim grupom, które utraciły środki utrzymania w 
wyniku pandemii czy nisko opłacanym pracownikom 
sezonowym. W ostatnim okresie 66% indyjskich gospo
darstw domowych zbiedniało, a 45% jest zadłużonych. 
Według badania Hunger Watch aż 79% gospodarstw jest 
zagrożonych, na przykład niedożywieniem czy brakiem 
ochrony zdrowia.

Domagano się także programów socjalnych 
gwarantujących zatrudnienie, zarówno na wsi jak i w 
rejonach miejskich. Prace interwencyjne zapewniają 
obecnie utrzymanie około 110 milionom osób. Pomimo 
tego rząd z roku na rok redukuje środki na utrzymanie 

miejsc pracy.

Strajkujący postulowali także 
objęcie wszystkich pracowni
ków tak zwanego sektora 
nieformalnego ubezpieczeniem 
zdrowotnym. Obecnie jedynie 
10% z 400 milionów indyjskich 
pracowników jest objętych ja
kąkolwiek formą ubezpieczenia 
zdrowotnego. Wśród pracowni
ków sezonowych czy robotni
ków rolnych nie posiada jej 
niemal nikt.

Strajkujący domagali się również wprowadzenia płacy 
minimalnej dla około 6 milionów pracowników kontrak
towych. Postulat ten dotyczy między innymi zatrud
nionych w służbie zdrowia czy edukacji. W dużej mierze 
są to zawody sfeminizowane, w których płace pozostają 
bardzo niskie. Tej grupy dotyczyło również żądanie 
objęcia wszystkich pracowników ochrony zdrowia za
bezpieczeniami socjalnymi. Pracownicy medyczni, za
trudnieni między innymi w czasie pandemii, pomimo 
rządowych obietnic, nie otrzymali odpowiednich ubezpie
czeń społecznych. 

Strajkujący żądali także uregulowania zasad pracy kon
traktowej oraz równej płacy za równą pracę. W Indiach 
powszechną praktyką stało się korzystanie przez 
kapitalistów z rezerwowej armii pracy rekrutującej się z 
ludzi przybywających do miast z prowincji, a także 
mieszkańców najbiedniejszych regionów kraju. Ta grupa 
zatrudnionych doświadcza największego wyzysku. 
Zarabia gorzej niż pracujący na podstawie standardo
wych umów, a jednocześnie wykonuje cięższe prace.

Rolnicy domagali się wprowadzenia systemu minimal
nych cen gwarantowanych skupu płodów rolnych, gwara
ntujących możliwość godziwego zarobku i utrzymania się 
średnich i drobnych rolników. Deregulacja rynku rolnego 
dokonana przez rząd Modi'ego spowodowała już wielkie 
strajki rolników. Pomimo, że władza wycofała się z naj
bardziej antyspołecznych projektów, wciąż nie wprowa
dziła regulacji systemu skupu. W tej sytuacji średni i 
drobni rolnicy mogą niedługo zostać zmuszeni do 
porzucenia własnych upraw i podjęcia pracy dla korpo
racji lub wielkich posiadaczy ziemskich. Rolnicy uczes
tniczący w strajku generalnym żądali także wycofania 
wszystkich spraw karnych oraz represji wobec uczest
ników poprzednich protestów oraz odszkodowań dla 
rodzin około 700 rolników zabitych podczas strajków. 
Udział rolników w strajku generalnym był mniejszy niż w 

SSttrraajjkk  ggeenneerraallnnyy  ww  IInnddiiaacchh

STYCZEŃ  MAJ 2022 



5

BRZASK ŚWIAT

trakcie poprzednich mobilizacji. Obserwatorzy tłumaczą 
to pogarszającą się sytuacją gospodarstw rolnych, a 
także coraz bardziej niepewnym statusem robotników 
rolnych.

Także w miastach protesty miały mniejszy zakres niż 
przewidywały związki zawodowe. Największy zasięg 
strajk miał w stanach Kerala, Zachodni Bengal, Tamil 
Nadu, Haryana, Telangana, Karnataka, Assam i Tripura. 
W tych regionach zamknięte zostały wszystkie większe 
zakłady usługowe. Nie działał system bankowy, a także 
transport publiczny. Do protestu włączyli się zarówno 
pracownicy przedsiębiorstw państwowych jak i prywat
nych. W Zachodnim Bengalu protestujący wstrzymali ruch 

pociągów. W Tamil Nandu ulice głównych miast w wielu 
miejscach były blokowane przez ubranych w czerwone 
koszule uczestników strajku.

W stanie Maharashtra władze wprowadziły wyjątkowe 
regulacje zakazujące strajku 80 tysiącom pracowników 
sektora energetycznego. Władze centralne zażądały, 
aby wszystkie główne strategiczne przedsiębiorstwa 
działały 28 i 29 marca na warunkach kryzysowych, 
zakazując odejścia ze stanowisk pracy kluczowym 
pracownikom.

Związki zawodowe zapowiadają kolejne masowe 

mobilizacje przeciwko rządowi Modi'ego.   

      

6 kwietnia odbył się w Grecji strajk generalny. Do udziału 
w nim wezwały dwie największe centrale związkowe 
zrzeszające łącznie 2,5 miliona członków. Protestowano 
przeciwko rosnącym cenom, kosztom życia oraz pogar
szaniu warunków zatrudnienia oraz cięciom wydatków na 
usługi publiczne oraz pomoc społeczną. Kilkadziesiąt 
tysięcy osób uczestniczyło w największym wiecu zorga
nizowanym przez związki zawodowe w Atenach. Wielo
tysięczne zgromadzenia odbyły się też w innych mias
tach. Przez cały dzień w wielu z nich nie funkcjonował 
transport publiczny oraz sektor usługowy.

Związkowcy zwracają uwagę, że w wyniku kapitalis
tycznego kryzysu spada wartość nabywcza pracowni
czych pensji. Koszty, zwłaszcza elektryczności, wzrastają 
lawinowo, natomiast wynagrodzenia pozostają niezmien
ne. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej po wybuchu 
wojny na Ukrainie i nałożeniu sankcji na Rosję, z której 

państwa UE kupowały większość gazu ziemnego.

Przemawiając na wiecu w Atenach Sekretarz Generalny 
Komunistycznej Partii Grecji (KKE)  Dimitris 
Koutsoumbas stwierdził, że strajk jest ważnym etapem 
nasilania walki pracowników i ludu przeciwko drożyźnie, 
na rzecz zwiększenia płac, a także wojnie imperia
listycznej i zaangażowaniu w nią Grecji. 

W Salonikach policja zaatakowała strajkujących pracow
ników portu, którzy próbowali zablokować transport 
NATOwskiego sprzętu do Europy Wschodniej. Zatrzy
manych zostało 8 osób. Jeden z protestujących, członek 
Komitetu Centralnego KKE został ranny i trafił do szpi
tala. Po interwencji parlamentarzystów KKE i liderów 
związkowych zatrzymani zostali zwolnieni z aresztu 7 
kwietnia.

SSttrraajjkk  ggeenneerraallnnyy  ww  GGrreeccjjii

Ponad 200 tysięcy włoskich uczniów uczestniczyło w 
strajku szkolnym, który odbył się 18 lutego pod hasłem 
„nie dla szkół kapitalistów”. Strajk poparł m.in. Front 
Młodych Komunistów (FGC).

Uczniowie protestowali przeciwko systemowi obowiązko
wych staży podczas nauki w szkołach zawodowych. 
Prowadzi on do wyzysku, ponieważ uczniowie wyko
nujący prace dla prywatnych firm są dla nich darmową lub 
nisko płatną siłą roboczą. Wątpliwości budzą też warunki 
ich pracy dla prywatnych firm. Pojawiły się dowody, że 
stażyści są zatrudniani w niebezpiecznych zawodach bez 
odpowiedniego przeszkolenia oraz zabezpieczeń. 
Oburzenie wywołały dwa przypadki śmierci stażystów. 
16letni Giuseppe Leonci zginął w wypadku 
samochodowym, gdy jechał ciężarówką do miejsca 
odbywania stażu. 18letni Lorenzo Perelli zmarł po tym 
gdy w miejscu pracy przygniotła go stalowa konstrukcja. 

Tysiące uczniów zgromadziły się na wiecu w Rzymie. 
Domagano się odwołania ministra edukacji, a także 
zniesienia systemu stażów przyjętego w roku 2015. W 
Turynie grupa uczniów próbowała wtargnąć do biur 

lokalnej organizacji tak zwanych „pracodawców”. Doszło 
do przepychanek i starć z policją. 

Protesty, w różnej formie, odbyły się w 40 miastach w 
całych Włoszech. Postulaty uczniów popierały również 
organizacje nauczycielskie.

Nie były to pierwsze akcje. 28 stycznia odbyły się w 
całych Włoszech zgromadzenia uczniów na których 
opracowano postulaty strajkowe.

      

      

      

      

      

      

      

PPrrootteessttyy  uucczznniióóww  wwee  WWłłoosszzeecchh

STYCZEŃ  MAJ 2022



6

BRZASKŚWIAT

Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Wenezueli 

(CPV)  Oscar Figuera zapowiedział, że komuniści będą 

starać się budować alternatywę wobec rządzącej Zjed

noczonej Socjalistycznej Partii Wenezueli (PSUV) i prezy

denta Nicholasa Maduro. 

"Nie chodzi o porozumienie przeciwko Maduro, ale o 

przegrupowanie sił pracowniczych, chłopskich, lokalnych 

społeczności oraz ruchu ludowego aby stworzyć rzeczy

wiście rewolucyjną alternatywę" powiedział Figuera. Do

dał, że w Wenezueli panuje obecnie "pakt elit" odnosząc 

się do rozmów między władzami, a neoliberalną opozy

cją. Stwierdził, że CPV wyklucza jakąkolwiek współpracę 

z siłami, które wzywały wcześniej do sankcji wobec 

Wenezueli, a także zewnętrznej interwencji.

W roku 2024 w Wenezueli odbędą się wybory prezy

denckie. Rządząca PSUV prowadzi obecnie konsultacje 

nad wyłonieniem kandydata. Zaprosiła doi nich również 

przedstawicieli grup prawicowych, co spowodowało od

mowę uczestnictwa przez CPV. Wenezuelscy komuniści 

od kilku lat prezentują coraz bardziej sceptyczne stano

wisko wobec władz Wenezueli. Oskarżają PSUV o opor

tunizm oraz pójście na zbyt duże kompromisy w rozmo

wach z prawicową opozycją. 

KKoommuunniissttyycczznnaa  PPaarrttiiaa  WWeenneezzuueellii  bbuudduujjee  nnoowwąą  kkooaalliiccjjęę  ppoolliittyycczznnąą

18 kwietnia tureckie wojska rozpoczęły atak na północny 
Irak. Reżim prezydenta Erdogana wykorzystał sytuacje, w 
której główne światowe media interesują się sytuacją na 
Ukrainie, aby uderzyć w ludność kurdyjską. Celem 
nalotów i ataków sił specjalnych stały się obiekty rzekomo 
wykorzystywane przez kurdyjskich partyzantów z Partii 
Pracujących Kurdystanu (PKK). 

Turecka artyleria ostrzelała również kurdyjskie miasto 

Kobane w północnej Syrii na terytorium kontrolowanym 
przez Ludowe Siły Obrony (YPG). W wyniku ostrzału ran
nych zostało kilku cywilów. Tureckie drony przeprowadziły 
ataki na kurdyjskich bojowników jeszcze niedawno 
walczących z terrorystami z Państwa Islamskiego.

Naloty zostały przeprowadzone prawdopodobnie za 
zgodą przedstawicieli NATO i USA, którzy byli o nich 
powiadomieni. 

TTuurrccjjaa  aattaakkuujjee  KKuurrddóóww

SSppoołłeecczznnee  sskkuuttkkii  ppaannddeemmiiii
Działająca w Stanach Zjednoczonych Poor People's 

Campaign – kampania nagłaśniająca społeczne skutki 

kapitalistycznych nierówności opublikowała raport o skut

kach pandemii Covid19. Zbadano w nim jak wpłynęła 

ona na życie w 1000 najbiedniejszych hrabstw w USA.

Według zebranych danych liczba zgonów w tych 

regionach była dwukrotnie wyższa niż w bogatszych 

społecznościach. Największe dysproporcje były widoczne 

zimą 2020 roku, podczas fali wersji Omikron Covid19. W 

najbiedniejszych hrabstwach śmiertelność była nawet 4,5 

raza wyższa niż w bogatszych. Miało to również związek 

z pochodzeniem etnicznym mieszkańców. Społeczności z 

większą liczbą osób czarnoskórych, latynosów, czy 

rdzennych amerykanów zostały o wiele dotkliwiej 

dotknięte przez pandemię. Większa była tam nie tylko 

śmiertelność, ale również liczba zachorowań. Wielu 

mieszkańców pracowało w zawodach, w których nie 

mogli przejść na zatrudnienie zdalne. O wiele słabsze 

były również procedury ochronne, dostęp doi diagnostyki 

oraz leczenia zakażonych. 

Hrabstwa z południowego wschodu i południowego 

zachodu USA, czyli najbiedniejszych regionów stanowiły 

76% spośród tych z największą śmiertelnością w kraju. 

Hrabstwo Hinds w stanie Missisipi osiągnęło liczbę 320 

zgonów na 100 tysięcy mieszkańców, wyższą od i tak 

ogromnej średniej krajowej – 290 zgonów. W nowojor

skim Bronksie, zamieszkałym głównie przez czarno

skórych, śmiertelność osiągnęła 538 osób na 100 tysięcy 

mieszkańców. Mieszkaniec bronksu doktor Jim Fair

banks stwierdził iż jest to wynik sytuacji w której ludność 

dzielnicy była zatrudniona głównie w kluczowych 

branżach usługowych, obsługujących bogaty Manhattan. 

Pandemia spowodowała również poważne skutki eko

nomiczne. O kilkanaście procent spadła aktywność za

wodowa kobiet czarnoskórych i latynoskich. Rozszerze

nie ubezpieczenia zdrowotnego, moratorium na eksmisje 

oraz wsparcie dla rodzin z dziećmi w krótkim czasie 

złagodziły skutki pandemii. Osiągnięcia te są jednak 

niweczone przez rosnące bezrobocie oraz zadłużenie 

najbiedniejszych. W grudniu 2021 roku około 3,7 dzieci w 

USA żyło poniżej granicy nędzy. 
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Od 24 lutego 2022 r. toczy się dramatyczna, tragiczna, 

straszna, wielostronnie niesprawiedliwa wojna na Ukrainie, w 

której obie strony odnotowują militarne postępy, a prezydent 

Putin zapowiadał błyskawiczne zwycięstwo „wojskowej spec

operacji”. Bombardowane są miasta, osiedla, obiekty nie tylko 

wojskowe także cywilne, trwa masowy exodus ludności cywil

nej, szczególnie kobiet i dzieci, starców. Towarzyszy temu 

wojna propagandowoinformacyjna i psychologiczna, kto wróg, 

kto przyjaciel nie tylko wewnątrz kraju, także na arenie między

narodowej, w stan gotowości bojowej postawione są nie tylko 

wielkie siły Rosji, także Chin, szczęk broni dochodzi z najwięk

szych zbrojowni NATO  z USA, także rząd Bundesrepubliki 

oświadczył, że zwiększy swoje wydatki na armię o 150%, czyli 

ponad 100 mld euro rocznie. W ten sposób Polska będzie miała 

za zachodnią granicą najsilniejszą armię europejską. Czy 

Polsce pomogą nowe własne zbrojenia, podniesienie budżetu 

wojskowego do ponad 3%  rzecz wątpliwa. Polsce, Europie i 

światu potrzebny jest trwały pokój a nie nowa wojna.

W komentarzach medialnych i wypowiedziach polskich czoło

wych polityków, niezależnie od gromkiej wrzawy i bieżącej walki 

politycznej dominuje narracja, że jest to brutalna napaść i 

agresja Rosji przeciwko Ukrainie, ale jest to tylko częściowe 

wyjaśnienie. Faktycznie jest to wojna USA i NATO (wspoma

gana przez UE) przeciwko Rosji toczona na terytorium Ukrainy 

rękami walczących Ukraińców, wspomaganych wszechstronnie 

ekonomicznie i finansowo a także politycznie i propagandowo, 

wyposażonych w najnowocześniejsze rodzaje uzbrojenia nie 

tylko defensywnego. Militarną pomoc Ukrainie zadeklarowały 

najbardziej skrajne faszystowskie organizacje i bojówki terro

rystyczne z zagranicy, m.in. z Polski niejaki Słomka, dawniej 

czołowy działacz KPN, oświadczył, że wraz ze swymi kom

panami pojedzie na Ukrainę „bić Moskala”. Przypomnijmy, że 

nie jest to jego jedyny „wyczyn”, m.in. „wsławił się” zniszcze

niem w Warszawie pomnika gen. Z. Berlinga przy moście tego 

samego imienia. 

Wojnę na Ukrainie wykorzystują reakcyjne siły rządzące 

Polską, by dokończyć dzieła zniszczenia pozostałych resztek 

pamiątek po Polsce Ludowej. IPN zobowiązał władze lokalne 

do ich usunięcia, co m.in. we Wrocławiu skutkuje aktywnością 

reakcyjnej prawicy, dążącej nawet do usunięcia z monumen

talnego Cmentarza Poległych Żołnierzy Armii Radzieckiej przy 

ul. Karkonoskiej historycznych dział i czołgów jako pomników 

walk o wyzwolenie Festung Breslau w lutymmaju 1945 r. i 

przywróceniu Wrocławia po wiekach do Polskiej Macierzy. Jest 

to wyjątkowo aroganckie zachowanie prawicy, sprzeczne nie 

tylko z wrocławską, ale w ogóle z polską racją stanu a przede 

wszystkim naruszające normy prawa międzynarodowego 

chroniącego tego rodzaju obiekty. Gdyby nie wielka ofiara życia 

i krwi Czerwonoarmistów nie tylko w 1945 r. Wrocław nigdy by 

nie powrócił w granice państwa polskiego. Obawiam się, że 

prawda historyczna nie dociera do zaczadzonych nacjona

lizmem, antykomunizmem i antysowietyzmem zakutych łbów, 

które wcześniejsze objawy ksenofobii przemieszali z dawną i 

współczesną antyrosyjskością.

Główną przyczyną obecnej wojny na Ukrainie jest dążenie sił 

rządzących od 2014 r. na Ukrainie (a więc tych, które 

przygotowały zamach i obaliły legalnie wybranego w wyborach 

powszechnych prezydenta Ukrainy Janukowicza) do wstąpienia 

do NATO, czego bezpośrednim następstwem byłoby zagroże

nie bezpieczeństwa międzynarodowego Rosji. Członkostwo 

Ukrainy w NATO oznaczałoby, że wkrótce wojskowe bazy 

amerykańskie stałyby na Ukrainie, w tym także na Krymie, ale i 

prawie u bram Kurska i Moskwy, co złamałoby minimum 

bezpieczeństwa Rosji i naruszyło nadal istniejącą bardzo 

delikatną równowagę potencjałów zagrożenia obu państw. I to 

jest prawdziwa przyczyna tej strasznej wojny między dwoma 

bratnimi narodami słowiańskimi, o licznych wspólnych korze

niach historycznych, językowych, kulturowych, religijnych, roz

budzania reakcyjnych nacjonalizmów i przekreślania wielkiego 

dziedzictwa postępu ustrojowego Związku Radzieckiego, a 

przede wszystkim Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 

Radzieckiej (socjalistycznego państwa ukraińskiego, które jest 

całkowicie negowane prze obecnie rządzących), a która 

szczyciła się wielkimi osiągnięciami gospodarczymi, rozwojem 

nowoczesnych gałęzi przemysłu, wspaniałego rolnictwa i 

wielkim przyrostem naturalnym. Ukraina promieniowała w 

czasach radzieckich na cały Związek Radziecki.

Przypomnijmy, że Radziecka Ukraina była najbardziej 

rozwiniętą republiką ZSRR. W schyłkowym okresie ZSRR 

liczyła ponad 52 mln. mieszkańców, dziś 40 mln (niektóre dane 

mówią nawet o 38 mln.). Upadły liczne wspaniałe i nowoczesne 

gałęzie przemysłu, nie tylko w Donbasie, rolnictwo jest w 

zastoju, pogłowie świń i bydła 3krotnie mniejsze niż w czasach 

pogardzanych obecnie kołchozów i sowchozów. Wcześniej 

dawało się we znaki olbrzymie bezrobocie, dziś znacznie 

mniejsze w następstwie masowej emigracji, nie tylko na Zachód 

także do Rosji. Policzmy, było 52 mln, jest obecnie 40 mln, 

ubyło 12 mln, wyjeżdżają głównie młodzi, w samej Polsce 

według oficjalnych danych jest ponad 2 mln, nie licząc obecnej 

prawie 2.5 ml masy uchodźców wojennych, w Rosji ponad 5 

mln, w innych krajach kilka mln ludzi.

Na Ukrainie panoszy się bieda i beznadziejność dla milionów i 

wielkie wręcz skrajne bogactwo oligarchów (nowej komprador

skiej burżuazji), którzy za nic mają losy biednej większości 
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społeczeństwa. Zagrabione bogactwa wywożą i lokują za gra

nicą i w aroganckiej, zbytkowej konsumpcji. To ta nowa klasa 

próżniaków i grabieżców gigantycznego majątku narodowego 

typu Kołomojca i wielu innych ma na swych usługach nie tylko 

skorumpowany aparat państwowy, także jego najwyższe 

marionetki, które za judaszowe srebrniki organizują i wysyłają 

do walki pozostałych jeszcze w kraju młodych mężczyzn często 

w imię banderowskich haseł, wypisanych na czerwono

czarnych sztandarach partii Swoboda, batalionów i pułków typu 

Tryzub, Azov, Pravi Sektor, SS Galizien i wielu innych, których 

przodkowie „wsławili się” w okresie okupacji kolaboracją z 

Niemcami, hitlerowskim hejlowaniem i okrzykami „sława 

Ukrainie, sława bohaterom” robiąc sobie zdjęcia nad ciałami 

bestialsko pomordowanych Polaków na Wołyniu w 1943 r. 

Obecnie w internecie krążą podobne zdjęcia, gloryfikujące 

barbarzyńskie wyczyny neobanderowców. Oczywiście siły te 

cieszą się wszechstronnym poparciem najbardziej reakcyjnych 

ośrodków imperialistycznych w zachodniej Europie, USA i 

Kandzie. Działają one zgodnie ze sprawdzoną zasadą, każdy, 

kto pomaga im w walce z Rosją jest ich przyjacielem. 

Czy z takim bagażem „wartości” ma szanse nowa Ukraina 

znaleźć sobie miejsce wśród cywilizowanych państw europej

skich? Po zakończeniu 2 wojny światowej, po strasznych 

doświadczeniach hitleryzmu narody przysięgły: Nigdy więcej 

wojny, nigdy więcej faszyzmu! Niestety w ostatnich latach odro

dziły się siły, które jawnie dążą do tych samych bądź podob

nych celów, oczywiście pod hasłami „demokracji” i „wolności”. 

Musimy w szczególności w Polsce odróżnić prawdę od kłam

stwa. Zrozumiałe, że wyrażamy pomoc i współczucie dla milio

nów ofiar wojny, trzeba wyciągnąć do nich pomocną dłoń, dać 

im schronienie w obliczu zagrożenia a nawet śmierci. Ale żadna 

złotówka nie może trafić do nowych kołomojców, abramowi

czów i im podobnych oligarchów i ich politycznych marionetek, 

którzy na wojnie na Ukrainie, podobnie jak w Rosji i w innych 

krajach, bogacą się kosztem cierpiącego i uciskanego ludu.

Taka jest prawdziwa istota obecnej wojny na Ukrainie. Środki 

masowego przekazu niezależnie od podmiotów finansujących 

je pieją zgodnym chórem: agresorem są Putin i Rosja, Ukraina 

jest ofiarą wojny. Jest to tylko część prawdy. Główną odpowie

dzialność za wybuch wojny ponosi amerykański imperializm i te 

odrodzone siły burżuazyjnokapitalistyczne na Ukrainie i w 

Rosji, dla których losy milionów ofiar, zniszczonego kraju się nie 

liczą. Liczą się wielkie interesy i chęć dominacji USA i NATO w 

tym rejonie świata. Kapitalizm i imperializm nie mogą istnieć 

bez wojen. Jeszcze kilka miesięcy temu świat z wielką ulgą 

przyjął wycofanie się USA z krwawej, trwającej prawie 20 lat 

wojny w Afganistanie, która pochłonęła miliardy a nawet biliony 

dolarów, a naród afgański kosztowała wielkie straty materialne i 

ludnościowe. Okazało się, że ten krótki okres pokoju był tylko 

przerywnikiem do następnej wojny, którą amerykański imperia

lizm umiejscowił w bardziej newralgicznym teatrze wojennym, 

skierowanym bezpośrednio przeciwko Rosji jako strategicz

nemu przeciwnikowi. Upadek Rosji za sprawą zakładania jej 

potencjalnej klęski na Ukrainie, będzie wstępem do ostatecz

nego rozprawienia się z Chinami, które imperializm USA traktu

je jako główne i strategiczne zagrożenie i zaporę dla swej 

światowej dominacji. Wszystko wskazuje, że imperializm USA i 

NATO, wspomagany przez UE ponownie przeliczy się ze swymi 

siłami, Rosja to nie jest dawny ZSRR, ale nadal ma liczne atuty, 

głównie zbrojeniowe, których nie można lekceważyć. 

NIEDOTRZYMYWANIE UMÓW 

I ŁAMANIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEZ USA

Jednocześnie Rosja posługując się manewrem wojny 

wyprzedzającej („Specjalna operacja wojskowa”) ma za sobą 

argumenty we wcześniejszych uzgodnieniach między nią i USA 

i innymi państwami oraz normach prawa międzynarodowego. 

Przypomnijmy podstawowe fakty:

1. 1990 r. W zamian za przyłączenie terytorium dawnej NRD do 

NATO jako zjednoczonych Niemiec były złożone przez rząd 

niemiecki i licznych szefów państw zachodnich zapewnienia, że 

NATO nie będzie się rozszerzać na Europę Wschodnią. 

Zapewnienie to wystarczyło na 4 lata.

2. 1994 r. NATO występuje z nową inicjatywą „Partnerstwa dla 

Pokoju”, która była programem stopniowego wciągania do 

NATO dawnych członków Układu Warszawskiego;

3. W tym samym roku, Układ NATORosja w sytuacji przewi

dywanego pierwszego rozszerzenia się NATO na wschód. 

Jednocześnie zapewnienie NATO, że żadne większe bojowe 

jednostki nie będą trwałe stacjonować w Europie Wschodniej;

4. 1999 r, Agresywna wojna NATO przeciwko Jugosławii. 

Wprowadzenie w błąd Rady Bezpieczeństwa ONZ, bezczelne 

złamanie prawa międzynarodowego i siłowe rozczłonkowanie 

Jugosławii, znaczący udział w tym procederze USA, Niemiec i 

Watykanu.

5. 1999 r. 1. rozszerzenie NATO na wschód: Polska, Czeska 

Republika, Węgry:

6. 2002 r. Wystąpienie USA z układu o systemie rakiet 

obronnych (ABM);

7. 2003 r. Początek „kolorowych rewolucji”, zachodnie wsparcie 

dla obalenia prorosyjskich rządów w Gruzji (2003), Ukrainie 

(2004) i Kirgistanie (2005 r.);

8. 2004 r.: 2. Rozszerzenie NATO: Bułgaria, Estonia, Litwa, 

Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia;

9. 2007 r. Wystąpienie W. Putina na Konferencji Bezpieczeń

stwa w Monachium, gdzie ostro skrytykował zachodnią politykę 

ekspansji na wschód. Pogorszenie stosunków Zachód – Rosja;

10. 2008 r. Kwiecień: NATO wszczyna procedurę wstąpienia 

Gruzji i Ukrainy do Paktu. W sierpniu Gruzja rozpoczyna przy 
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nie tylko częścią struktury militarnej Bundeswehry a niedługo 

potem terenem militarnej penetracji NATO, co oprotestował 

ostatni radziecki minister spraw zagranicznych E.Szewardna

dze, przypominając, że USA zobowiązały się, że „NATO nie 

będzie się rozszerzać na wschód”. Dalszy bieg wypadków 

potwierdziły złą wolę polityków zachodu, a nawet posługiwanie 

się argumentacją, że przyrzeczenie Bakera miało tylko ustny 

charakter i nie znalazło odzwierciedlenia w formie między

narodowotraktatowej. 

Pokój jest wielką wartością, mówi się nawet, że lepszy jest 

nawet zły pokój niż dobra wojna, niektórzy nawet twierdzą, że 

pokój w dziejach ludzkości nigdy nie był trwałym okresem, był 

określany jako międzywojnie, a więc to wojny są normalnością. 

Twierdzenie to znajduje wyraz także w sprzecznościach 

współczesnego świata, o czym świadczą nieustanne wojny 

prowadzone przez USA i inne państwa imperialistyczne, żeby 

wymienić tylko Koreę, Wietnam, Bliski Wschód, Jugosławię, 

Libię, Afganistan. Także w obecną wojnę na Ukrainie 

strategicznie zaangażowane są Stany Zjednoczone i NATO. 

Powstaje uzasadnione pytanie, czy zrezygnują one ze swych 

egoistycznych interesów, dążeń i dominacji, rzecz bardzo 

wątpliwa. Dlatego siły postępu i socjalizmu na świecie muszą 

na nowo zorganizować się, by nie tylko powstrzymać wojujący 

imperializm, który z wojny uczynił wielki biznes, ale jedno

cześnie zmusić go do defensywy, a nawet zdążać do jego 

historycznego unicestwienia. Lenin w okresie 1. wojny świato

wej wystąpił z hasłem przekształcenia wojny imperialistycznej w 

wojnę rewolucyjną, też straszną, ale niosącą zapowiedź pokoju 

i sprawiedliwości społecznej, wojny sprawiedliwej nie dla 

kapitalistów i wyzyskiwaczy, ale dla proletariatu. Do tego hasła i 

programu powinny wrócić obecne partie komunistyczne i inne 

postępowe siły społeczne. Bez rewolucji socjalistycznej i 

socjalizmu przyszłość naszej planety będzie bardzo mroczna, o 

ile w ogóle nie zagrozi jej atomowa katastrofa.

Realna walka o trwały pokój jest możliwa i może być zwycięska 

i przynieść oczekiwane dobre rezultaty dla ludzi pracy, gdy 

będzie połączona z nową socjalistyczną i demokratyczną 

rewolucją, z walką o obalenie panowania władzy kapitalistów, 

wyzyskiwaczy, ucisku i wyzysku narodów przez siły 

międzynarodowego kapitału. Ponownie hasłem dążeń i walki 

wyzyskiwanego i uciskanego proletariatu muszą być słowa 

„Międzynarodówki”: „Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, 

których gnębi głód...”. Wojna Rosji z Ukrainą jest wojną 

wielostronnie niesprawiedliwą, ale może ona przekształcić się w 

wojnę sprawiedliwą, jeśli w Rosji ponownie zwycięży 

antykapitalistyczna, antyoligarchiczna, demokratyczna i 

socjalistyczna.

Prof. Zbigniew Wiktor

wsparciu USA ofensywę przeciwko separatystycznej Republice 

Osetii Południowej, Rosja odpiera zbrojnie tę akcje w tzw. 

wojnie gruzińskiej.

11. 2009 r. 3. rozszerzenie NATO: Chorwacja i Albania;

12. 2010 r. Deklaracja NATO o utworzeniu obrony rakietowej 

NATO, która może także być zastosowana jako broń 

ofensywna i dlatego z rosyjskiego punktu widzenia naruszała 

ona układ o INF. Rozpoczęcie budowy baz (antyrakietowych) w 

Polsce i Rumunii;

13. 2011 r. Bombardowanie Libii przez lotnictwo NATO, 

ekstremalne wydłużanie mandatu ONZ w celu obalenie rządu 

M.Kaddafiego i jego zamordowanie;

14. 2014 r. Eskalacja przewrotu na Ukrainie. Szczyt NATO w 

Walii. Uchwalenie tzw. „Readinness Action Plan”, (m.in. 

przyjęcie i realizacja nowych Grup Szybkiego Reagowania...);

15. 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie. Stałe stacjonowanie 

czterech („wzmocnionych”) batalionów (45.500 żołnierzy) w 

Europie wschodniej;

16. 2017 r. 4. rozszerzenie NATO: Czarnogóra;

17. 2018 r. Inicjatywa NATO o reagowaniu kryzysowym (4x30): 

30 batalionów, 30 eskadr samolotowych, 30 okrętów bojowych, 

30dniowa gotowość bojowa;

18. 2019 r. Wypowiedzenie przez USA układu o INF;

19. 2020 r. 5. rozszerzenie NATO: Północna Macedonia;

20. 2021 r. Wdrożenie programu: „Multi Domain Task Force” i 

56. Dowództwa Artyleryjskiego (z siedzibą w Wiesbaden). 

Wyraźny sygnał potwierdzający zamiar USA stacjonowania we 

wschodniej Europie rakiet bliskiego i średniego zasięgu;

21. 2022 r. USA i NATO odrzucają rosyjskie trzy fundamentalne 

żądania: 1. Żadnego dalszego rozszerzanie NATO na Wschód; 

2. Zniesienie wojskowej obecności NATO do stanu zgodnie z 

Układem NATO  Rosja (1997 r,), 3. Żadnego stacjonowania 

rakiet bliskiego i średniego zasięgu.

Przypomnijmy najważniejsze wypowiedzi prominentnych zacho

dnich, głównie amerykańskich, polityków. 8. lutego 1990 r. z 

wizytą oficjalną w Moskwie przebywał James Baker (ówczesny 

sekretarz stanu USA), który na spotkaniu z Sekretarzem Gene

ralnym KC KPZR Michaiłem Gorbaczowem złożył przyrzecze

nie, że na terytorium zjednoczonych Niemiec nie będzie żad

nego rozszerzenia jurysdykcji NATO na landy wschodnie 

(dawnej NRD), Gorbaczow raz jeszcze z naciskiem podkreślił, 

że „żadne rozszerzenie strefy NATO jest nie do zaakcep

towania”, na co J.Baker odpowiedział: „Zgadzam się z tym”. 

Później jednak Baker argumentował, że jego słowa odnosiły się 

wyłącznie do terytorium ówczesnej NRD, przy czym nie było 

żadnym zobowiązaniem do w ogóle rozszerzania się NATO.

Wkrótce, jak się okazało, USA, NATO i zjednoczone Niemcy nie 

zamierzały od początku respektować zobowiązania o 

nierozszerzaniu się NATO, wkrótce landy wschodnie stały się 
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15 kwietnia 1972 roku w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się 

budowa Huty Katowice. Stanowiła ona element planu indus

trializacji Zagłębia Dąbrowskiego i wielkich inwestycji rządu 

Edwarda Gierka takich jak budowa linii hutniczosiarkowej.

Przy inwestycji w Dąbrowie Górniczej zatrudniono ponad 50 

tysięcy osób. Byli wśród nich również przyjezdni z rejonów 

wiejskich, którzy później znaleźli zatrudnienie w Hucie. 

Generalnym wykonawcą całej inwestycji zostało Przedsiębior

stwo Budowy Huty im. Lenina. Budowniczowie wzorowali się 

na planach najnowocześniejszych zakładów funkcjonujących 

w różnych krajach. Hutę wyposażono w najnowocześniejsze 

wówczas urządzenia do kontroli produkcji, korzystając z tech

nologii radzieckich i zachodnioeuropejskich.

„Przyjechaliśmy całą brygadą, znaleźliśmy się w Budostalu 4. 

Stawialiśmy halę, kryliśmy dachy, m.in. na hali pieców 

wgłębnych i na walcowni. Jeśli wszystko szło do przodu, to nas 

po prostu cieszyło” wspomina Jan Opoka, który jako członek 

brygady młodzieżowej uczestniczył w budowie.

Pierwszy wydział zakładu rozpoczął pracę w 1975 roku,

a wielki nr 1 rozpalono 2 grudnia 1976 roku. Cztery lata później 

Huta osiągnęła produkcję 4,5 mln ton stali i zatrudniała ponad 

25 tysięcy pracowników. Dla pracowników powstawały osiedla 

mieszkaniowe. Na rzecz Huty pracowała również sieć 

mniejszych, powiązanych z nią zakładów.

Huta rozwijała produkcję do roku 1997, chociaż od początku lat 

90. i przekształcenia jej w spółkę akcyjną spadało zatrudnienie. 

Największy kryzys nastąpił w okresie od 1997 do 2001 roku, 

kiedy to z zakładu wyodrębniono wiele spółek zależnych, które 

zbankrutowały. Spowodowało to masowe zwolnienia. 

W roku 2003 Huta została sprzedana hinduskiemu koncernowi 

hutniczemu, noszącemu obecnie nazwę ArcelorMittal. Zakład 

zatrudnia około 4 tysiące pracowników.

5500  llaatt  HHuuttyy  KKaattoowwiiccee

LLiissttyy  ttooww..  JJuulliiaannaa  MMaarrcchhlleewwsskkiieeggoo  ddoo  żżoonnyy  ii  ccóórrkkii

Nie jest łatwo recenzować, omawiać książkę pisaną przed 100 i 

więcej laty, a wydaną 46 lat temu, ale czy warto? Warto! Smakuje 

jak najprzedniejsze wino. To 132 listy towarzysza dr. Juliana 

Marchlewskiego z lat 19001923 do żony Bronisławy i córki Zofii. 

To jedna z najpiękniejszych książek jakie kiedykolwiek czytałem.

Z książką tow. Marchlewskiego w ręku żegnałem zły stary rok i 

witałem nowy, który pod władzą koronawirusa i klerofaszystów 

zapowiada się co najmniej tak samo źle. Dawno nie zatopiłem się 

w żadnej lekturze z takim zapałem i zachwytem zarazem, bo to 

arcydzieło i epistolografii i biografistyki, czyli literatury dziś niemal 

nieistniejącej, ale przecież także wierny zapis znacznej części 

życia wielkiego rewolucjonisty i intelektualisty, wielkiego człowieka i 

Polaka, wreszcie świadectwo jego przejmującej miłości do żony i 

córki. A jakie to źródło przebogatej rzetelnej wiedzy o Polsce, 

Europie i świecie w pierwszej ćwierci XX w. i ostatnim roku 

wcześniejszego stulecia, w tym bezcenne dla etnografów, histo

ryków, japonistów czy sinologów spostrzeżenia tow. Marchlew

skiego z podróży na Daleki Wschód, gdzie w latach 19211922 

przebywał z misją powierzoną przez młode państwo radzieckie.

Egzemplarz listów, który przeczytałem i który do mnie należy, 

szczególnie jest cenny, zawiera bowiem odręczną dedykację ich 

współadresatki tow. Zofii Marchlewskiej poczynioną w maju 1976 r. 

dla tow. Janusza Grochulskiego, którego jasna postać warta jest 

przypomnienia. Był członkiem Związku Młodzieży Szkolnej, Ko

mitetu Porozumiewawczego Młodzieży Komunistycznej Wyższych 

Uczelni (części Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej), 

Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Życie”, Sekcji Młodych 

Klubu Demokratycznego, Międzynarodowej Organizacji Pomocy 

Rewolucjonistom, Polskiej Partii Robotniczej i PZPR. Żołnierz 

Gwardii Ludowej, pseudonim „Michał”. Po wyzwoleniu m.in. 
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wiceminister przemysłu materiałów budowlanych, wiceminister 

żeglugi, prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej, konsul 

generalny w Kijowie.

Małżeństwo i ojcostwo nie były i nie są mi dane. Nie dowiem się, 

jak postrzegałbym, jak czytał listy tow. Marchlewskiego, gdybym 

jak on miał żonę i córkę, wiem natomiast, że taka niepozbawiona 

dystansu, szorstkości, nawet szczypty ironii czułość jest 

poruszająca i urzekająca zarazem. Czułość ale nie 

czułostkowość, mądra miłość, wychowanie córki na mądrego 

człowieka i twardą komunistkę – ach, jak ojciec byłby dumny z 

tow. Zofii! Zerknijcie, Czytelnicy, Drodzy Przyjaciele, Proletariusze, 

jak przepięknie pisał tow. Marchlewski do 13letniej córki 110 lat 

temu: „Socjalistką będziesz – pewnie! Dziś każdy człowiek z 

głową i sercem, gdy patrzy, co się dzieje na świecie, socjalistą 

zostać musi. (…) dziś, jak sądzę, młodzi tylko wtedy nie zostają 

socjalistami, jeżeli są sobkami, samolubami i w dodatku gnuśnymi 

leniwcami. Ja twierdzę, że nawet szczęśliwym być nie można nie 

będąc socjalistą. Bo co mi to za szczęście, gdy się o kałdunie 

własnym tylko pamięta, używa wszelkich rozkoszy, a nie służy się 

ludzkości. (…) Pewnie, że nas, socjalistów, ci, co mają władzę, 

gnębią i prześladują. Lecz wolę ja, żeby mnie w więzieniu pchły 

gryzły, niż gdybym używał i paradował z tą myślą, że jestem 

wrogiem ludzkości” (s. 107108). Podpisując się pod tymi słowami 

bez zastrzeżeń dodam tylko, że żadne z tych stwierdzeń nie 

straciło na aktualności i że chciałbym mieć takiego ojca jak tow. 

Julian Marchlewski. To też nie było i nie jest mi dane.

Niesłychana subtelność przenika listy tow. Karskiego (to jeden z 

pseudonimów autora), taka mądra, ciepła, odpowiedzialna miłość, 

a przy tym (co nie zawsze idzie w parze) niepozbawiona humoru i 

ironii przyjaźń, pozwalająca pisać do żony czy córki 

„szelmutko” (s. 189), „bestyjko” (s. 287), „dzierlatko” (s. 297). Są i 

do Bronisławy skierowane poetyckie określenia „Paskudna! 

Obrzydliwa! Prosię nieskrobane” (s. 36), usprawiedliwione tym, że 

„Dzióbuś mój kochany” nadal nie wysłał listu do męża.

Polskość Marchlewskiego jest ciepła i ironiczna, zdystansowana i 

żarliwa, niezmiennie wolna od endeckiego zacietrzewienia i 

piłsudczykowskolegionowego zapatrzenia w cuchnącą szlachet

czyznę. Jakże idiotycznym stereotypem, wtłaczanym opinii pub

licznej i dzieciom w szkołach przez reżimową propagandę, 

ipeenowskich fałszerzy historii i pseudoopozycyjne media jest 

bzdura o antypolskich poglądach tow. Karskiego, o tym, że nie 

chciał on jakoby niepodległości Polski. To przez takie kretyńskie 

kłamstwa zbezczeszczono pamięć o wielkim bohaterze ruchu 

robotniczego, odebrano jego imię ulicom, szkołom, zakładom 

przemysłowym. Gdzie jest ulica tow. Marchlewskiego? Jest, 

Marchlewskistraße w Berlinie... Autor Listów do żony i córki był 

patriotą szczerym i nowoczesnym, żywym dowodem na to, że 

kapitalizm wyklucza patriotyzm, że – jak mądrze napisał tow. 

Władysław Machejek – „[n]ie ma jednoznacznego patriotyzmu w 

narodzie wyraźnie podzielonym na biednych i bogatych”. Tak, 

patriotyzm możliwy jest tylko w socjalizmie i komunizmie!

Wiosną 2021 r. grób tow. Marchlewskiego śmieli znieważyć złym 

słowem idealni wyborcy PiS, Konfederacji i Kukiza, ludziska o 

nietkniętych myśleniem móżdżkach, o empatii właściwej nazistom i 

wrażliwości jaskiniowców. W przypływie podłości i głupoty 

obwieścili, że ten piękny grobowiec projektu Kazimierza 

Marczewskiego i Zygmunta Stępińskiego ma zniknąć z Cmentarza 

Wojskowego w Warszawie, a na jego miejscu można czy trzeba 

postawić 42 „zwykłe groby”. Czy jest coś ohydniejszego niż 

poniewieranie zmarłymi, pastwienie się nad zwłokami i szczątkami 

tych, którzy nie są w stanie się bronić? Dość tego! Dość 

panoszenia się faszystów na polskich cmentarzach, dość ich kle

rykalizacji, dość chowania na nich hitlerowskich zbrodniarzy i ich 

słusznie wyklętych polskojęzycznych wychowanków! Cześć pa

mięci wszystkich zmarłych komunistów i socjalistów! Cześć 

pamięci tow. Juliana Marchlewskiego!

O podłych i głupich faszystach wspominam nie bez racji, w 

omawianej książce mowa bowiem na s. 84 o dziennikarzach, do 

których słowa tow. Marchlewskiego pasują tak trafnie jak do 

klerofaszystowskiej rządzącej dziś kliki, wspieranej przez równie 

ciemną pseudoopozycję: „Trudno orzec, czy te kanalie są więcej 

głupie jak podłe, czy więcej podłe jak głupie, bo i podłość, i głupota 

są niebotyczne”. Oto, Drodzy Czytelnicy, jak 29 stycznia 1906 r. 

przewidział tow. Marchlewski skład polskich jakoby Sejmu, Senatu 

i rządu 116 lat później! A ohydę tych, co się wszystkich i wszys

tkiego boją – też! Raptem 25 dni przed cytowanym wyżej listem 

pisał o „biednych burżuj[ach], którzy teraz już wszyscy należą do 

partii WPS, to jest <w portki ….. robiących>” (s. 74). Jakie to 

współczesne, jakie uniwersalne…

Pochylam się nad słowem tow. Marchlewskiego z szacunkiem, 

czcią, podziwem także dlatego, że urodził się przecież w 1866 r. 

we Włocławku. To ważne dla polskiego ruchu robotniczego miasto, 

by przypomnieć Zakłady CelulozowoPapiernicze, onegdaj im. 

Juliana Marchlewskiego, Pamiątkę z Celulozy (powieść) i Celulozę 

(film), to miasto wielkiej wagi dla mojego życia i mojej ideowości, 

tam bowiem w 1988 r. wygrałem I Centralny Finał Olimpiady 

Wiedzy o Partii. Zamykam listy wielkiego bohatera z należnym mu 

najwyższym szacunkiem, z wdzięcznością dla autora i adresatek. 

Dziękuję za duchową ucztę, za dar pięknego słowa, za 

proletariacką śmiałość, za to, że kilka dni w tym najtragiczniejszym 

w powojennej Polsce czasie przyszło mi przeżyć z tow. Julianem 

Marchlewskim i jego najbliższymi.

____________________________________
Julian Marchlewski, Listy do żony i córki, słowo wiążące Zofia 

Marchlewska, opracowanie Bożena Wróblewska, wstęp Janusz 

Durko, PIW, Warszawa 1975

Maciej Kijowski

STYCZEŃ  MAJ 2022



BRZASKPOLSKA

Publikowane artykuły wyrażają opinie autorów i nie zawsze są zgodne z poglądami Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo 

redagowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Skład Redakcji: Krzysztof Szwej (redaktor naczelny), Beata Karoń.

Email:  brzask@o2.pl  Komunistyczna Partia Polski skr. poczt. 154, 41300 Dąbrowa Górnicza.

Opłatę za „Brzask” należy wpłacać na konto bankowe Partii z dopiskiem „za Brzask”.

Nestbank S.A.    09 2530 0008 2009 1065 0453  0001

PPaammiięęccii  TToowwaarrzzyysszzaa  JJóózzeeffaa  TTeejjcchhmmyy

Towarzysz Józef Tejchma zmarł 13 grudnia 2021 r. w 

Warszawie. To ogromna strata dla polskiej kultury, polskiej 

oświaty, polskiego ruchu robotniczego i młodzieżowego, dla 

całej znękanej, zniewolonej przez epidemię i reżim Polski.

Urodzony 14 lipca 1927 r. w Markowej, bardzo blisko Łańcuta, 

ostoi magnackiego sobiepaństwa i bratania się sanacji z 

hitleryzmem, napatrzył się mały i młody Józef na „wielkich” 

państwa za nic mających sobie prostego jak On i ja człowieka. 

Dużo zawdzięczał rodzinie, dużo łańcuckiej szkole, dużo 

Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którą ukończył w 

1958 r. (dumny byłem wstępując 30 lat później do jej godnej 

następczyni – Akademii Nauk Społecznych PZPR), ale 

najwięcej zawdzięczał sobie.

Działał niesamowicie aktywnie w ruchu młodzieżowym – 

najpierw po wyzwoleniu ojczyzny przez radzieckiego i 

polskiego żołnierza w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, 

później w Związku Młodzieży Polskiej (194851 instruktor w 

Zarządzie Głównym, 195154 pełnomocnik ZG na terenie 

budowy Nowej Huty, 195455 zastępca kierownika Wydziału 

Organizacyjnego ZG), wreszcie w odrodzonym Związku 

Młodzieży Wiejskiej (195763 przewodniczący Zarządu 

Głównego, pierwszy szef organizacji działającej do dzisiaj). Do 

PZPR należał od 1952 r., w latach 195964 był zastępcą 

członka, a w latach 196481 członkiem KC, w latach 196880 

członkiem Biura Politycznego, w latach 196472 sekretarzem 

Komitetu Centralnego; ponadto w latach 196364 kierownikiem 

Wydziału Rolnego KC.

Pozostawił po sobie niezatarty ślad w służbie państwowej: jako 

poseł na Sejm 6 kolejnych kadencji w latach 19581980 (w tym 

w latach 19701972 przewodniczący Klubu Poselskiego 

PZPR), wiceprezes Rady Ministrów w latach 19721979, 

minister kultury i sztuki w latach 19741978 i 19801982, 

minister oświaty i wychowania w latach 19791980; także 

ambasador: w Szwajcarii (1980) i Grecji (19841988).

Zaznaczył ogromnie swoją niepowszednią osobowość w 

Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu – jako 

sekretarz w latach 197172, a w latach 197183 

wiceprzewodniczący.

Odznaczony m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej i 

Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Zasłużył sobie na nie jak 

mało kto.

Wszystkim co robił, mówił, pisał (a pozostał po Nim szereg 

kapitalnych książek, wielkich świadectw czasu) dawał 

niewzruszony dowód jedynie słusznego dokonanego jeszcze 

za młodu wyboru czyli nierozerwalnego związku z partią i 

socjalistycznymi związkami młodzieży. Był Towarzysz Józef 

Tejchma najpiękniejszym przykładem awansu społecznego 

danego młodzieży robotniczej i chłopskiej przez Polskę 

Ludową.

Czy jako ministrowi kultury i sztuki mogę, powinienem coś Tow. 

Tejchmie zarzucić? Jeśli cokolwiek to chyba zbytni momentami 

liberalizm, czyli to właśnie, za co niektórzy, w tym lewicowi 

autorzy zdają się Go chwalić. Uwiera mnie sprzyjanie ministra 

choćby takiemu reżyserowi Wajdzie, małego formatu i 

pośledniego talentu rzemieślnikowi kina. Wysmażył ów osobnik 

antypolski film Człowiek z marmuru, który trafił na ekrany 

dlatego, że zbyt tolerancyjny wobec Wajdy minister pozwolił na 

to, niemal firmując to kiepskie filmidło. Ten tam Wajda „popisał 

się” jeszcze nieraz, wypuszczając nieudane gnioty wymierzone 

przeciw Polsce, socjalizmowi, Związkowi Radzieckiemu – jak 

Katyń, Wałęsa. Człowiek z nadziei czy Powidoki. To tak jak 

Penderecki, któremu protektorat tow. Tejchmy pozwolił rozwinąć 

niezasłużoną karierę: ten człowiek z brodą „zasłynął” 

komponowaniem od lat 70. ub.w. bliźniaczo do siebie 

podobnych nudnych a rozwlekłych klerykalnych wypocin. 

Żaden z wielbicieli tych i im podobnych celebrytów nie zająknął 

się po śmierci Tow. Tejchmy, że byliby oni nikim, gdyby nie Jego 

pomoc, czasem zbyt hojnie oferowana.

Wśród następców Tow. Tejchmy na stanowiskach 

ministerialnych uznanie budzą nieliczni, przy czym na pewno 

minister kultury i sztuki tow. dr Zygmunt Najdowski oraz minister 

oświaty i wychowania tow. prof. Krzysztof Kruszewski. Tragedią 

jest fakt, że te, jak i inne resorty, są dziś narzędziami w rękach 

zorganizowanej grupy przestępczej, że administrujące kulturą i 

oświatą tępe i podłe klerofaszystowskie urzędasy, miernoty, 

typy spod ciemnej gwiazdy w osobach niejakich Glińskiego i 

Czarnka haniebnie zmarnowały, sponiewierały 45 lat wielkiego 

dorobku Polski Ludowej, w tym i przeogromne osiągnięcia 

Towarzysza Józefa Tejchmy.

Cześć Jego pamięci! 

Maciej Kijowski
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