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WYWIAD Z JANEM LUBASEM
CZŁONKIEM  RADY  KRAJOWEJ  UNII  PRACY 

z okazji 
25 – lecia Unii Pracy

Unia Pracy to…
Partia socjaldemokratyczna powstała od 

podstaw 25 lat temu, jedyna w III RP z takim 
stażem, funkcjonująca pod niezmienionym 
szyldem i logo w kształcie klucza, który symbo-
lizuje  zamknięcie  pewnego etapu i rozpoczęcie 
nowego w dziejach Polski, w myśl zasady coś 
się kończy i coś zaczyna. Członkowie Unii 
Pracy byli  w parlamencie, współrządzili Pol-
ską wprowadzając kraj do Unii Europejskiej.                       
A trzeba przypomnieć, że nie było to takie 
pewne i  oczywiste, wielu  polityków nawoły-
wało do głosowania przeciw integracji europej-
skiej.  Od kilkunastu lat  funkcjonujemy  poza 
Sejmem, posiadając struktury w większości 
okręgów wyborczych. Mogę śmiało stwierdzić, 
że jesteśmy ewenementem. Większość ugrupo-
wań, gdy wypada z Sejmu, po prostu znika.
Na czym polega ten fenomen, że nie podzie-
liliście losu innych ugrupowań, które były 
gwiazdą jednego sezonu?

Może to zabrzmi nieskromnie, ale połączyła 
nas idea działania dla najwyższej wartości, jaką 
jest wolność dla kraju i obywateli. Jesteśmy 
pragmatykami, zawsze szukamy tego, co łączy, 
a nie dzieli w oparciu o: lojalność, tolerancję, 
sprawiedliwość, odpowiedzialność, normalność, 
przyzwoitość. Nigdy nie byliśmy partią kolesi,                                                                                            
a wręcz odwrotnie - walczyliśmy z nepotyzmem, 
gdy wielu jeszcze nie rozumiało znaczenia tego 
słowa. Pełniąc znaczące funkcje nie dokony-
waliśmy skoku na stołki i kasę. Z perspektywy  
widać, że gdy rządziła lewica - nie było takiego 
zawłaszczania stanowisk, jak obecnie. Patrząc 
chociażby przez pryzmat mojego wójtowania 
- większość zatrudnionych przeze mnie osób 
później awansowała na kierownicze stanowiska, 
nie tylko w samorządzie dominowskim. Nie są 
to puste słowa i frazesy, bo gdyby było inaczej 
to ugrupowanie przestałoby istnieć. 
Pomimo tego, dziś nie jesteście znaczącą 
organizacją na scenie politycznej. Dlaczego?

Uważam, że nie mieliśmy szczęścia do przy-
wódców i czołowych działaczy, poza A. Mała-
chowskim, pozostali, czyli R. Bugaj, T. Nałęcz, 
I. Jaruga-Nowacka, to znaczące osobowości, 

jednak bardziej  zabiegali o swoje indywidualne 
kariery niż o ugrupowanie, któremu przewo-
dzili. Podobnie  nasi młodzieżowi działacze jak 
B. Nowacka czy A. Zandberg. Wszyscy z ww. 
żyjących osób są obecni w polityce, ale poza 
UP. Abstrahując, gdyby udało ich się ponownie 
zjednoczyć powstałaby silna i licząca się ekipa. 
W polityce jednak nie ma co gdybać. Waldek 
Witkowski  przywrócił idee drużynowego dzia-
łania i idziemy we właściwym kierunku. 

Z perspektywy należy żałować, że nie wy-
stawiliśmy własnego kandydata w wyborach 
prezydenckich. Można było wykorzystać 
lewicową mizerię. Wielka szkoda, że M. Pol, 
najbardziej rozpoznawalna postać nie może się 
angażować w politykę ze względów zawodo-
wych. Do emerytury jednak blisko i w polityce 
jeszcze zaistnieje. 
Działacie, bo liczycie na powrót na salony?

Funkcjonujemy, bo nie godzimy się na to, 
co się w Polsce przez ostatnie kilkanaście lat 
dzieje. Socjaldemokracja jest potrzebna jak tlen 
do oddychania. Według różnych  sondaży od 10 
do 15% wyborców nie ma na kogo głosować. 
Mamy dobry program dla Polaków - jednak 
brak dostępu do mediów nie jest naszym 
sprzymierzeńcem. A jaka jest siła i moc tele-
wizji przykładem jest  Adrian Zandberg, który                     
w ciągu kilkuminutowego występu przed ostat-
nimi wyborami parlamentarnymi, stał się osobą 
rozpoznawalną, a jego ugrupowanie od tego 
momentu jest notowane w sondażach.
Wielokrotnie krytykował Pan poprzednią 
koalicję wyborczą...

Faktycznie PO z PSL stworzyli państwo 
antyobywatelskie niszcząc socjal i demokrację.  
Zasiłek pogrzebowy obniżono z 6500 zł do  4000 
zł, wydłużono wiek emerytalny - kobietom aż o 
7 lat - to nieludzkie, zabrano bez pytania środki 
prywatne z OFE, 6-latkom kazano iść do pierw-
szej klasy... Kolesiostwo, afery, prywata były 
na porządku dziennym - sami działacze koalicji 
twierdzili, że Polska istnieje tylko teoretycz-
nie. Temu wszystkiemu wtórował prezydent. 
Gdy wybory samorządowe 2014 roku  zostały 
przez Krajowe Biuro Wyborcze i Państwową 

Komisję Wyborczą  przeprowadzone w sposób 
skandaliczny i niechlujny, dotąd niespotykany, 
obywatele zaczęli protestować  licząc na po-
moc głowy państwa. Spotkał ich wielki zawód                                                                                            
i obraza,  Prezydent  kwestionujących wyborców 
nazwał odmętami szaleństwa.  Słowa właściwie, 
ale winny być skierowane pod adresem PKW 
i KBW. Sąd Najwyższy ten bajzel zatwierdził. 
Ostatnie zeznania pana M. Tuska potwierdzają 
wszystko, co się działo przez 8 lat. To porażające 
i przerażające - po prostu pycha i arogancja.  
Najgorsze rządy w historii III RP, zwykły oby-
watel się nie liczył - był bezradny.  Jak słucham 
dziś obietnic byłych koalicjantów, co zrobią, gdy 
wrócą do władzy to mogę pół żartem, pół serio 
skomentować - obiecują nam talon na balon!
Rząd PiS działa lepiej?

Nigdy nie byliśmy totalną opozycją i dostrze-
gamy pozytywne zmiany w sferze socjalnej, 
naprawiające też błędy poprzedników. Po raz 
pierwszy od 1989 roku państwo dało coś oby-
watelowi - mam tu na myśli 500+, cofnięto wiek 
emerytalny, zaczyna funkcjonować budownic-
two lokatorskie, przywrócono system oświaty do 
sprawdzonego już w latach 70-tych minionego 
wieku itd. Jednak wszystkie te zmiany z punktu 
widzenia socjaldemokraty wymagają  zdecydo-
wanej korekty: może nie 500 +, a 200 - 300 +, 
ale dla każdego dziecka z gradacją wzrostową 
uzależnioną od dochodu rodziców, emerytura 
na podstawie przepracowanych i udokumento-

wanych lat pracy itd. Mam wrażenie, że obecnie 
rządzący wprowadzają w życie ustawy niedo-
pracowane. Jestem za zniesieniem zezwoleń na 
wycinkę drzew. Zawsze popieram likwidowanie 
idiotycznej i bezdusznej biurokracji. Dziadek 
posadził drzewo, potem wnuk chce je wyciąć 
i często decyduje o tym ktoś, kto nie rozróżnia 
jodły od świerka. Niestety, po raz kolejny źle 
przygotowane przepisy spowodowały, że Polskę 
rżnięto wzdłuż i wszerz. Po licznych i słusznych 
protestach, wrócono do tego, co było i ponownie 
trzeba się ubiegać o zgodę na wycinkę drzew. 
Nasuwa się  pytanie, czy prawo zostało źle i na 
kolanie przygotowane, czy celowo pod konkret-
ne osoby, które przez pół roku wycięły tysiące 
drzew.  Wystarczyło w ustawie zapisać, że bez 
zezwolenia można wycinać drzewa tylko na 
działce zabudowanej np. o pow. do 700 m2 max 
do 1000 m2, bądź w promieniu 15 m od budyn-
ku i sprawa załatwiona. Miało być ułatwienie,                    
a wyszło jak zawsze, albo jeszcze gorzej.
Gdzie zatem miejsce dla socjaldemokracji?

Jesteśmy gwarantem tolerancji, normalności 
i przyzwoitości politycznej. Potępiamy czarny 
okres terroru stalinowskiego i nie uważamy 
PRL-u za ósmy cud świata, ale to wszystko 
było. Nasi ojcowie i dziadowie walczyli  w I i II 

Armiach LWP z hitlerowskim najeźdzą i to nie 
oni oddali Polskę we władanie sowietom tylko 
Churchill i Roosevelt. Dlatego obchodzimy 
Dzień Zwycięstwa nad faszyzmem. Potem ten 
kraj odbudowali ze zniszczeń wojennych. My 
pokolenie powojenne zdobywaliśmy wykształ-
cenie trafiając na wielu  wspaniałych peda-
gogów, którzy zaszczepiali w nas patriotyzm                                                                  
i pozostali naszymi autorytetami. Krew się we 
mnie burzy, słuchając wypowiedzi niektórych 
osób, że gdyby nie stan wojenny to żołnierze 
radzieccy by nie weszli. A gdzie mieliby wcho-
dzić. Przecież tu byli - we Wrześni, Legnicy, 
Bornym Sulinowie i wielu innych miejscach 
Polski i zainterweniowaliby, a świat nie  kiw-
nąłby nawet palcem. Okrągły stół... Są tylko 
dwa sposoby zmiany systemu - pokojowy                               
i rewolucyjny. Pamiętamy, co się później 
działo w sercu Europy, w jugosłowiańskiej 
Sebrenicy i innych miejscach, czy obecnie w 
ukraińskim Mariupolu. Gdzie byli wtedy i są 
dzisiaj możni tego świata? My Polacy najlepiej 
odczuliśmy osamotnienie w wielu tragicznych  
momentach XX wieku. Stwierdzam to jako 
były aktywny działacz Solidarności, który na 
początku  stanu wojennego został zatrzymany 
przez milicje w Pobiedziskach na 24 godziny 
i miał przeprowadzoną rewizję w miejscu 
zamieszkania. Mam szacunek dla L.Wałęsy – 
błądzenie jest ludzką cechą, błądzenie i trwanie 
w błędzie jest głupotą, błądzenie i wyciąganie  
właściwych wniosków jest pożądane i pozy-
tywne. Odważnym trzeba było być w PRL,                                                                                                
a nie wtedy leżeć pod pierzyną i grozić palcem 
w kieszeni lub biegać w krótkich portkach, a dziś  
oczerniać, pomawiać, osądzać i się wywyższać.
Czyli bez lewicy nie da się rządzić ?

Tak jest świat poukładany, że jest lewica, 
prawica i centrum. Irytują mnie powstające 
ugrupowania, które w nazwie mają obywatelska, 
nowoczesna, postępowa, itp…  Przecież  każda 
partia polityczna taka chce być. A jeśli ktoś                                                                                           
w nazwie  używa  takiego przymiotnika  to 
ma niecne zamiary. Może to ma być  sposób 
na uśpienie wyborców. Platformie to się uda-
ło, uważam, że innym już się nie uda nabrać                          
i oszukać społeczeństwa. Unia Pracy proponuje 
normalność poprzez likwidację wielu ograni-
czeń i nakazów, czyli mniej biurokracji. Proste               
i przejrzyste prawo jest gwarancją praworządno-
ści. Chcemy Polski  wolnej, demokratycznej, to-
lerancyjnej i europejskiej. Socjaldemokracja jest 
tym, czym pieprz w  potrawie, gdy go nie ma to 
nie smakuje, a gdy się go doda to wiele zyskuje.

Przewodniczący Rady Okręgowej nr 37 
Unii Pracy Jan Lubas (z prawej) z prze-
wodniczącym Unii Pracy i wiceprzewod-
niczącym Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Waldemarem Witkowskim

Jan Lubas podczas złożenia kwiatów w trakcie uroczystości w lesie w Janowie z 
okazji 74. rocznicy zrzutu broni dla Armii Krajowej

Połączyła nas idea działania 
dla najwyższej wartości, 
jaką jest wolność 

dla kraju i obywateli


