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krzywdzącą, niesprawiedliwą, czują się 

poniżeni i lekceważeni.  

   9 października 1923 roku weszła w życie 

Ustawa o uposażeniu funkcjonariuszów 

państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116 

z r. 1923, poz. 924, str. 1389). Genialność 

tej ustawy polega na jej prostocie:  

   Wszyscy funkcjonariusze, a więc ludzie 

opłacani z budżetu państwa, podzieleni 

zostali na 16 grup uposażenia i ustawa 

ustalała tabelę, w której każdej z tych grup 

przyporządkowano odpowiednią ilość 

punktów. W ten sposób Ustawa 

porządkowała relacje uposażeń od grupy I 

(2600 pkt) – w której był tylko Marszałek – 

Naczelnik Państwa, po grupę XVI, 

odpowiadającą najniższej płacy (od 130 do 

190). Profesorowie zwyczajni należeli do 

grupy IV (od 1400 do 1800), razem                

z Komendantem Głównym Policji, 

generałami brygady, dyrektorami 

departamentów, wojewodami. Nauczyciel o 

pełnych kwalifikacjach i stażu mógł 

awansować do grupy V (od 1100 do 1600) 

razem z nadinspektorami PP, pułkownikami 

WP czy wicewojewodami. Początkujący 

nauczyciel z cenzusem akademickim 

zaczynał od grupy VIII (od 480) razem           

z porucznikami WP, podkomisarzami PP, 

referendarzami Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów itp. Zawodowy policjant – 

posterunkowy, zaczynał od grupy XIII (210) 

razem z wojskowym podmajstrzym i 

zawodowym żandarmem. W grupie XVI 

uposażenie zaczynało się od 130 pkt. 

Aktualne uposażenie określano mnożąc 

podaną liczbę punktów przez ogólnopolską 

mnożną, którą co miesiąca ustalał minister 

finansów.  

   Na podstawie tych danych widzimy, że 

relacja uposażenia profesora uniwersytetu 

do najwyższej pensji w państwie wynosiła 

9:13, a więc wynosiła 70% uposażenia 

Marszałka Polski. Stosunek pensji najwyżej 

opłacanego nauczyciela (z 27 letnim 

stażem) była jak 8 : 13, a więc ok. 60% 

najwyższego uposażenia. Nauczyciel na 

pierwszej posadzie otrzymywał ok. jedną 

piątą pensji Naczelnika Państwa, ale jedną 

trzecią uposażenia wojewody, natomiast 

pensja ta była 2,3 raza wyższa od pensji 

posterunkowego czy zawodowego żołnierza 

jednej z najniższych rang. 

   Ta tabela uposażeń miała swoje głębokie 

konsekwencje.  Przede wszystkim                     

w dziedzinie oświaty i wychowania. Pod 

tym względem II Rzeczpospolita stanęła na 

wyżynie niewyobrażalnej i w ciągu 20 lat 
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programu terrorystycznego Jundullah, 

finansowanego przez USA w Pakistanie, 

zgodnie z programem że „Iran Freedom 

Support Act,” który został otwarcie 

uchwalony w Waszyngtonie już 30 

września, 2006, w celu zmiany reżymu       

w Teheranie. 

   Ciekawe jest, że takie „przecieki” obecnie 

dostają się do mediów i jednocześnie dwa 

lotniskowce i siedem okrętów wojennych 

USA z 17,000 marynarzy i 140 samolotami, 

przepłynęło przez Cieśninę Hormuz i 

dołączyło do manewrów u brzegów Iranu. 

Tak więc niewielkie są nadzieje na 

kurtuazyjne rozmowy ambasadorów USA i 

Iranu w Bagdadzie, na tle takiego pokazu 

siły marynarki USA. Trzeba pamiętać że 

niedawno manewry wojsk Iranu pokazały 

wielką mają ilość pocisków rakietowych, 

które łatwo mogłyby zatopić flotę USA u 

brzegów Iranu, na wypadek działań 

wojennych. 

   Iran stara się działać ugodowo i wysyła do 

Bagdadu Javad’a Zarif’a, wysokiej rangi 

dyplomatę, do rozmów z ambasadorem 

USA, Ryan’em Crocker’em, mimo 

sceptycznych ocen postępowania 

Waszyngtonu. Zarif współpracował z USA 

przeciwko Alkaida i przeciwko Talibanom 

w Afganistanie w 2001 roku i teraz mógłby 

być pomocny w sprawie kryzysu w Iraku,  

w obecnej „sytuacji bez wyjścia.”  

   Faktycznie Iran chce i może pomóc           

w stabilizacji Iraku, zagrożonego przez 

radykalny ruch Salafi anty-USA i przeciwny 

Iranowi. Iran gotów jest popierać rząd 

dominowany przez szyitów w Iraku i 

Teheran faktycznie chce porozumienia            

z USA i z Europą do, której chętnie 

dostarczałby gazu ziemnego i ropy naftowej, 

jak to było widać na spotkaniu World 

Economic Forum w Ammanie w Jordanii,  

w zeszłym tygodniu z wypowiedzi „Iran nie 

będzie oszczędzać sił, żeby doprowadzić do 

pokoju i stabilności w Iraku i zachować 

integralność terytorialną tego państwa.” 

   Teheran puścił płazem obelgi USA i 

Izraela i parlament irański nawołuje 

Waszyngton do zaprzestania wrogich 

poczynań przeciwko Iranowi i do rzetelnego 

pertraktowania w Bagdadzie w sprawie 

Iraku. Teheran nawołuje, żeby USA-Izrael 

nie prowadziły przeciwko Iranowi 

„psychologicznej wojny,” zwłaszcza że 

Eu ro p a  p o t r zeb u j e  pa l i wa  n i e 

kontrolowanego przez Rosję, które to 

paliwo może Europie dostarczać Iran i tym 

samym choć częściowo uniezależnić 

przyszłość Europy od Rosji. Tymczasem 

Gasprom z Rosji już zaczyna budować 

„rurociąg pokoju” z Iranu przez Karaczi do 

New Delhi i dalej do Chin, tak żeby gaz 

ziemny z Iranu był eksporowany do Azji a 

nie do Europy. 

   Teheran zdaje sobie sprawę, że USA 

potrzebuje pomocy Iranu, żeby wyjść            

z kryzysu w Iraku, a sekretarz ONZ, Ban Ki

-moon, prosił o pomoc Iranu                    w 

rozładowaniu kryzysu w północnym 

Libanie. Jest to kryzys przeciwko 

przymierzu Iranu-Syrji-Hezbollah-Hamas.  

   Teheran wie, że faktycznie USA-Izrael nie 

mają opcji wojskowej, a 68% Amerykanów 

sprzeciwia się atakowi USA na Iran, mimo 

tego, że Iran może mieć broń nuklearną za 

trzy lata podczas gdy Izrael ma duży arsenał 

nuklearny. Tak więc koszmarna sytuacja 

USA w Iraku, będzie trwać jeszcze bardzo 

długo, ponieważ tego chcą ekstremiści 

rządzący w Izraelu. Blefowanie i pogróżki 

przeciwko Iranowi, nie wydają się być 

skuteczne w celu rozładowania kryzysu            

w Iraku i możliwości dostarczania paliwa           

z Iranu dla Europy.    

Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie 2007. L. - K. Cybulski, J. Narbut, M. Dutkowski,  

Z. Petryka, H. Gutkowska, F. Kosowicz, F. Żurawski, Wb. Ks. Wiesław Wójcik,  

Z. Adamowicz, J. Lądowicz, L. Pisarski    
 

długą    współpracę    za     pomocą,        którego  

pomoc była przekazywana Polakom w byłych 

republikach sowieckich.  

  Przekazywanie pomocy było często bardzo 

rudne, ale dzięki osobistemu zaangazowaniu się 

Ks.Wójcika można było to dokonać, który 

o p i s a ł  z a a n g a z o w a n i e  k o ś c i o ł a                                

w organizowaniu pomocy. Ciekawostką był fakt 

przedstawiony przez Księdza, że w momencie, 

gdy Episkopat myślał o przekazywaniu pomocy 

otrzymał pierwszą przesyłkę od Komitetu            

z materiałami do przekazania Polakom na 

Wschodzie. Ksiądz cytował słowa Benedykta 

XVI „Czyńcie dobro bliżniemu, dzielcie się 

skarbami wiary z innymi narodami, trwajcie          

z nami w nadzieii, wierze i miłości”.                    

F. Kosowicz nagrodził Księdza Złotym Dyplomen Uznania za jego wkład  w przekazywaniu 

pomocy. Ksiądz W. Wójcik przekazał album z dedykacją dla Komitetu w dowód wyrażenia 

wdzięczności za wieloletni wielki wkład pracy w odbudowie polskiej tożsamości narodowej, 

kulturowej i duchowej przez Komitet Polakom na Wschodzie w byłych republikach 

sowieckich. 

   Pani Elżbieta Rudzińska Komisarz Okręgu XVI Związku Narodowego Polskiego, 

przeczytała list pana Prezesa Grzegorza Chileckiego, Grupy ZNP „Piast” do Komitetu - 

dziękując za pracę Komitetu oraz przekazała czek na $100.- na Komitet. 

   Prezes Franciszek Kosowicz w imieniu Komitetu oraz wszystkich obdarowanych naszych 

Rodaków na Wschodzie serdecznie podziękował wszystkim ofiarodawcom, którzy                   

w jakikolwiek sposób wspierali działalność Komitetu pieniężnie lub w sprzęt komputerowy 

oraz inną formą materialną. Podziękował również serdecznie wszystkim członkom Komitetu 

za bardzo dobrą i wieloletnią współpracę.    
 

__________ 
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Weterani II wojny światowej i Armii 

Krajowej w poczcie sztandorowym 

swego istnienia dokonała wyczynu, jakiego 

trudno szukać gdzie indziej: wykształciła 

pokolenie młodzieży zarówno patriotycznej, 

jak i o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych.  Zbudowała korpus 

nauczycielski, z którego mogliśmy wszyscy 

być dumni. Należę do pokolenia, które 

miało szczęście przejść przez szkoły,                

w których uczyli jeszcze nauczyciele 

wykształceni przed wojną. Kiedy po 

studiach sam wróciłem do szkoły – moi 

nauczyciele już odchodzili. Profesja, która 

była dumą Rzeczypospolitej zamieniała się 

systematycznie w najbardziej sfrustrowaną i 

najniżej opłacaną warstwę zawodową,           

z której każdy przytomny i do czegokolwiek 

nadający się człowiek – uciekał gdzie się 

dało! I tak to trwa do dziś.  

   Powstaje pytanie: dlaczego nikt, przez tyle 

lat, nie chce nawet słyszeć o tych 

rozwiązaniach naszych przodków? 

Dlaczego nie popularyzują ich i nie mówią o 

nich związki nauczycielskie, dlaczego nie 

toczy się dyskusja? W 1999 roku 

opublikowałem książeczkę pt. Nauka jak 

Niepodległość (SPES, Wrocław, 1999), w 

której zadałem sobie trud przedrukowania 

Ustawy z 1923 roku: nikt się nią nie 

zainteresował,  żadna Solidarność 

nauczycielska, żaden ZNP, żadna grupa 

profesorska, lamentująca nad niskimi 

uposażeniami pracowników naukowych?  

   Wysuwano ,  owszem,  a rgument 

następujący: nie można płacić profesorom 

tak, jak wojewodom i dyrektorom 

departamentów, bo wojewodów jest mało, a 

profesorów dużo. Nie rozumiem jednak – 

skoro to ma być argument – co stoi na 

przeszkodzie, żeby wojewodom i 

dyrektorom departamentów płacić tak, jak 

profesorom?  

   A co do tego mają moje ulubione okręgi 

j edn o man d a t o we?  Ws z ys t ko .  I I 

Rzeczpospolita czerpała swoje kadry           

z najlepszych uniwersytetów i najlepszych 

szkół, jakie w owych czasach istniały. Jej 

kadry przeszły chrzest bojowy i swoje 

stanowiska zdobywały wiedzą, a także 

krwią i blizną. Kadry III Rzeczypospolitej 

wyrosły z instytutów marksizmu-leninizmu, 

a profesorowie tych instytutów pozakładali 

prywatne wyższe szkoły, w których swoje 

mądrości ekonomiczno-politologiczne 

przekazują niezorientowanej polskiej 

młodzieży. 18 minionych lat dowiodło, że 

bez reformy prawa wyborczego nie 

zmienimy tego stanu rzeczy.     


