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KOMUNIKAT
W dniu 27.08.2015 r. odby³o siê spotkanie zwi¹zków zawodowych z
przedstawicielami Zarz¹du KGHM Polska Mied� SA, którego tematem
mia³o byæ rozpoczêcie negocjacji nad uporz¹dkowaniem zapisów
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy.

1. Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� Józef Czyczerski zg³o-
si³ problem nieprzestrzegania w Oddzia³ach Górniczych zapisów Po-
rozumienia z dnia 9 lipca dotycz¹cego przeszeregowania pracowni-
ków na 8 kategoriach. Stanowi to w ocenie NSZZ �Solidarno�æ�
naruszenie zawartego porozumienia. Problem dotyczy 62 pracowni-
ków KGHM, w tym 30 z Zak³adów Górniczych �Rudna�. Przedstawi-
ciele Zarz¹du stwierdzili, ¿e sprawa bêdzie przedmiotem dalszych
negocjacji.

2. W wyniku dyskusji ustalono kolejno�æ tematów, które bêd¹ oma-
wiane w ramach rozmów nad Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym
Pracy. Zg³aszana kolejny ju¿ raz przez SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�
kwestia �corocznego kszta³towania przyrostu wynagrodzeñ� zosta-
³a zapisana jako pierwszy temat do uregulowania w ZUZP.

Ustalono nastêpuj¹c¹ kolejno�æ tematów do negocjacji:
1. Zasady kszta³towania przyrostu wynagrodzeñ.
2. Tabela p³ac zasadniczych.
3. Za³¹cznik Nr 11 do ZUZP.
4. Taryfikator stanowisk.
5. Struktura wynagrodzeñ.
6. Urlopy dodatkowe.
7. Zakres podmiotowy uk³adu - wy³¹czenia wybranych stanowisk.
8. D³ugo�æ okresu rozliczeniowego.
9. Zasady dotycz¹ce dodatków za szkodliwe i niebezpieczne

warunki pracy.
10. Ujednolicenie nagród z okazji �wiat bran¿owych.
11. Zasady dialogu spo³ecznego.
12. Przegl¹d i uporz¹dkowanie zapisów ZUZP w kontek�cie

powszechnego prawa pracy.
13. �wiadczenia socjalne.
14. Deputat wêglowy dla emerytów i rencistów.

O przebiegu dalszych rozmów bêdziemy informowaæ.

Skuteczna interwencja w PIP
Dziêki interwencji przewodnicz¹cego NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Rud-
na� Józefa Czyczerskiego w Pañstwowej Inspekcji Pracy pracodawca
uchyla antypracowniczy zapis w Zarz¹dzeniu Dyrektora Zak³adów Gór-
niczych �Rudna� w sprawie wszelkich niedyspozycji organizmu.

Pañstwowa Inspekcja Pracy nakaza³a Dyrektorowi Oddzia³u wykre�lenie
par. 3, który budzi³ najwiêksze kontrowersje. Trzeci paragraf nak³ada³ na
pracowników, którzy wstrzymali pracê z powodu z³ych warunków w miej-
scu pracy, obowi¹zek dostarczenia bezpo�redniemu prze³o¿onemu ko-
mórki organizacyjnej za�wiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub zwol-
nienie lekarskie z dnia zdarzenia. W przypadku niedostarczenia jednego z
dokumentów czê�æ zmiany roboczej, w której pracownik nie �wiadczy³
pracy zosta³aby potraktowana jako nieobecno�æ nieusprawiedliwiona

niep³atna. W przypadku dostarczenia dokumentu pracownik za czê�æ
nieprzepracowanej zmiany mia³by nieobecno�æ usprawiedliwion¹, ale
mimo wszystko niep³atn¹. Jedynym wyj¹tkiem by³oby stwierdzenie przez
lekarza niedyspozycji spowodowanej warunkami pracy.

Zachêcamy do zapoznania siê z tre�ci¹ dokumentów dotycz¹cych wy¿ej
wymienionej sprawy w biurze zwi¹zku lub w albumie galerii na nowo-
powsta³ym Facebook�owym profilu organizacji zak³adowej NSZZ �So-
lidarno�æ� ZG Rudna.

Pominiêci
w przeszeregowaniach

W dniu 9 lipca br. zwi¹zki zawodowe podpisa³y z Zarz¹dem Porozu-
mienie w sprawie przeszeregowania pracowników bêd¹cych na naj-
ni¿szych stawkach i spe³niaj¹cych okre�lone kryteria. Po otrzymaniu
przez Solidarno�æ niepokoj¹cych sygna³ów Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� zwróci³a siê do pracodawcy o wyja-
�nienia. W samej kopalni �Rudna� do przeszeregowania zakwalifi-
kowano 215 osób, a 30 odrzucono ze wzglêdu na �ró¿ne przyczyny�.
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski wyst¹pi³ w tej sprawie do pracodaw-
cy domagaj¹c siê szczegó³owych informacji.

Zawartym w Porozumieniu niezbêdnym do spe³nienia warunkiem, oprócz
roku sta¿u pracy w Spó³ce, jest pozytywna opinia prze³o¿onego. Po�ród
ró¿nych przyczyn na 30 pracowników a¿ 17 nie zosta³o przeszerego-
wanych ze wzglêdu na negatywn¹ opiniê prze³o¿onego. Z jakich po-
wodów kilkana�cie osób otrzyma³o negatywn¹ opiniê? Tego nie wiado-
mo. Dodatkowo informacje o ilo�ci pracowników na poszczególnych
oddzia³ach nie zosta³y podane ze wzglêdu na� ochronê danych osobo-
wych. Niezrozumia³e jest zachowanie pracodawcy, który zas³ania siê prze-
pisami w tak wa¿nej sprawie. Przepisami maj¹cymi zastosowanie tak na-
prawdê w przypadku bardziej szczegó³owego zestawienia ni¿ ilo�æ nie-
przeszeregowanych pracowników z podzia³em na oddzia³y.

Dodatkowo pracodawca odniós³ siê do zapytania o trzech wymienionych
z imienia i nazwiska pracowników, którzy wcze�niej zg³osili siê w tej spra-
wie do biura Solidarno�ci. Jak siê okazuje, otrzymali wspomnian¹ wcze-
�niej �negatywn¹ opiniê prze³o¿onego�. Z jakiego powodu? Nie wiado-
mo, ale bêdzie to przedmiotem dalszych rozmów: �(...) kwestia przeszere-
gowania tych pracowników jest otwarta i bêdzie przedmiotem mojej kon-
sultacji z ich prze³o¿onymi� � zapewni³ w pi�mie Dyrektor. NSZZ �Solidar-
no�æ� ze swojej strony dopilnuje, ¿eby ca³y proces by³ przejrzysty a pra-
cownicy nie zostali poszkodowani.

W¹tpliwo�ci wokó³ zapisów
�Programu obni¿enia absencji

chorobowej�
Po zapoznaniu siê z �Programem obni¿enia absencji chorobowej�
Organizacja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� Oddzia³ Zak³ady Górni-
cze �Polkowice-Sieroszowice� stwierdzi³a, ¿e program w takim kszta³-



cie nie pozwala na jednoznaczne, sprawiedliwe i nie budz¹ce w¹tpli-
wo�ci dokonywanie oceny zjawiska absencji chorobowej pracowni-
ków, a tym samym nie pozwala na osi¹gniêcie jego celu. Przewodni-
cz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� Bogus³aw Szarek w
poni¿szym pi�mie skierowanym 25 sierpnia br. do Dyrektora Oddzia³u
punktuje elementy, które budz¹ uzasadnione w¹tpliwo�ci.

Niew¹tpliwie nieobecno�æ pracownika w pracy z powodu choroby nie
jest zjawiskiem po¿¹danym przez pracodawcê, ale nie mo¿na pomijaæ
faktu, ¿e choroba jest zdarzeniem losowym, nieprzewidzianym, niezale¿-
nym od pracownika. St¹d te¿ ponoszone z tego tytu³u przez pracodawcê
konsekwencje mieszcz¹ siê w ryzyku gospodarczym prowadzonej przez
niego dzia³alno�ci gospodarczej, a nieobecno�æ pracownika w pracy z
powodu choroby jest co do zasady wynikiem skorzystania przez niego z
gwarantowanego przepisami prawa pracy uprawnienia. Skoro zwolnie-
nie z pracy wskutek choroby jest uprawnieniem pracowniczym, to nie
ka¿da absencja chorobowa uzasadnia negatywn¹ ocenê pracownika i
zastosowanie �rodków dyscyplinuj¹cych.

Jednak¿e analiza postanowieñ Programu wskazuje na to, ¿e ka¿da absen-
cja chorobowa pracownika mo¿e byæ przez pracodawcê kwalifikowana
tak samo negatywnie, zw³aszcza ¿e z punktu widzenia pracodawcy zdecy-
dowanie gorszy ma byæ sam fakt wyst¹pienia nieobecno�ci ni¿ czas jej
trwania. Choæ w koñcowej czê�ci Programu znajduje siê definicja �absen-
cji dezorganizuj¹cej pracê� to jednak w wiêkszo�ci przypadków postano-
wienia Programu odnosz¹ siê do absencji w ogólno�ci i to bez wzglêdu
na bezpo�redni¹ przyczynê choroby, d³ugo�æ i czêstotliwo�æ absencji.
Zatem nawet jednorazowa nieobecno�æ pracownika w pracy z powodu
choroby ma wywo³ywaæ negatywne skutki.

Zreszt¹ sama definicja �absencji dezorganizuj¹cej pracê� budzi zastrze¿e-
nia. Zasadniczo kierownik nigdy nie ma wp³yw na absencj¹ chorobow¹,
skoro jest to zdarzenie losowe. Ponadto ka¿da absencja ze swej istoty
dezorganizuje pracê, choæby w niewielkim stopniu. W naszej ocenie kwa-
lifikowana postaæ absencji powinna byæ oparta na innym kryterium.

Szczególnie niepokoj¹cy jest fakt, ¿e Program w kwestiach istotnych nie
rozró¿nia absencji chorobowej pozostaj¹cej w zwi¹zku z wykonywaniem
pracy (np. bêd¹cej skutkiem wypadku przy pracy). Regulacje w tym za-
kresie s¹ szcz¹tkowe (...). Brak takiego rozró¿nienia jest np. widoczny w
przypadku dokonywania oceny pracowniczej (...). Bezsprzecznie absen-
cja z powodu wypadku przy pracy nie mo¿e negatywnie wp³ywaæ na
ocenê pracownika.

W konsekwencji jednakowego kwalifikowania absencji chorobowej mo¿e
doj�æ do naruszenia uprawnieñ pracowniczych. Nie mo¿na zgodziæ siê z
regulacj¹, ¿e w ka¿dym przypadku przebywania na zasi³ku chorobowym
pracownik ma byæ poddawany kontroli pracowników DSO. Taka kontrola
powinna byæ przeprowadzana jedynie w razie powziêcia przez pracodaw-
cê uzasadnionego przypuszczenia, ¿e pracownik uprawnienia takiego
nadu¿ywa. Podobnie, rozmowa dyscyplinuj¹ca powinna byæ przeprowa-
dzana z pracownikiem w razie powziêcia uzasadnionego przypuszczenia,
¿e pracownik nadu¿ywa uprawnienia do zwolnienia lekarskiego.

Dodatkowo, w Programie u¿ywa siê zwrotów bardzo ogólnych i nieja-
snych, w dodatku nie popartych ¿adnymi kryteriami interpretacyjnymi.
Na przyk³ad (...) jest mowa o �odpowiednich wska�nikach�, które maj¹
pozwoliæ na �wyci¹gniêcie przez pracodawcê odpowiednich wniosków i
podjêcie dzia³añ� - nie wiadomo jednak, co kryje siê pod pojêciem �odpo-
wiednio�ci�, tzn. jaka warto�æ ma byæ dla pracodawcy odpowiednia. Nie
jest tak¿e jasne, co nale¿y rozumieæ jako �uzasadniony przypadek (...) oraz
w oparciu o jakie kryterium ma byæ wybierany pracownik, z którym ma
byæ przeprowadzona rozmowa dyscyplinuj¹ca.

Konieczne jest zatem zweryfikowanie Programu i doprecyzowanie jego
postanowieñ w taki sposób, aby nie budzi³y one w¹tpliwo�ci.

Odpowied� Ministerstwa Gospodarki
na pytanie �Solidarno�ci�

Do Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszo-
wice� wp³ynê³a odpowied� Ministerstwa Gospodarki w sprawie czasu
pracy operatorów maszyn SWW. Zdaniem przewodnicz¹cego KZ NSZZ
�Solidarno�æ� Bogus³awa Szarka stanowisko Ministra Gospodarki, po-
dobnie jak Prezesa WUG, o czym pisali�my w poprzednich numerach

Pryzmatu, nie odnosi siê do przyczyn rozbie¿no�ci interpretacyjnych usta-
nowionego prawa. Niestety, przedstawiciel Ministerstwa nie zada³ sobie
trudu dokonania jakichkolwiek rozwa¿añ w zakresie pojêæ �miejsce pra-
cy� i �stanowisko pracy� � w ogóle nie dostrzeg³ tego problemu, choæ
jest to kwestia kluczowa.

Nie poddano ¿adnej analizie problemu �2 godzin�, tj. faktu nie przebywa-
nia operatorów maszyn SWW przez ca³¹ zmianê robocz¹ w klimatyzowa-
nej kabinie. St¹d te¿ stanowisko Ministerstwa Gospodarki nie mo¿e byæ
uznane za wnikliwe. Nie uzasadniono tak¿e tezy, w �wietle której �w pierw-
szej kolejno�ci� maj¹ byæ zastosowane odpowiednie rozwi¹zania tech-
niczne dla obni¿enia temperatury powietrza, a dopiero w drugiej kolejno-
�ci ma byæ skracany czas pracy. Nie wiadomo, na czym oparto to wnio-
skowanie. W konsekwencji stanowisko Ministerstwa nie rozwiewa w¹t-
pliwo�ci interpretacyjnych. Wrêcz przeciwnie, zdaje siê je ugruntowywaæ.
O dalszych krokach w tej sprawie bêdziemy informowaæ.

Lekcja historii na trze�wo
Skandalem zakoñczy³a siê kampania na Facebookowym fanpage�u
wódki ¯ytnia Extra. Agencja reklamowa Project z Torunia odpowie-
dzialna za promocjê brandu w mediach spo³eczno�ciowych wykorzy-
sta³a do tego najs³ynniejsze zdjêcie upamiêtniaj¹ce Zbrodniê Lu-
biñsk¹. Co wiêcej zdjêcie zosta³o podpisane w hañbi¹cy wrêcz spo-
sób, który sugerowa³, ¿e to obrazek z wieczoru kawalerskiego: �Ka-
cVegas? Scenariusz pisany przez ¯ytni¹�.

W wyniku historycznej niewiedzy, ignorancji i kradzie¿y zdjêcia zbezczesz-
czono symbol sierpnia �82. Natychmiast po umieszczeniu skandaliczne-
go posta na profilu ¯ytniej posypa³y siê komentarze wzburzonych inter-
nautów. Pomimo szybkiego usuniêcia wpisu przez administratorów, hi-
storia odbi³a siê szerokim echem w internecie. Jeden z u¿ytkowników
zamie�ci³ zrzut ekranu z Facebooka. Na bielskiego producenta wódki
posypa³y siê gromy. Jednak nie skoñczy siê tylko na s³owach. Autor
zdjêcia Krzysztof Raczkowiak bêdzie dochodzi³ swoich praw w s¹dzie. -
My�lê, ¿e nie ma wiêkszego znaczenia, co ja czujê. Naruszenie praw autor-
skich to jedna sprawa, ale jest mi niezmiernie przykro, ¿e mimowolnie
przyczyni³em siê do tego, ¿e rodziny tych osób, które wtedy zginê³y, a
zw³aszcza rodzina pana Micha³a Adamowicza, po raz kolejny musz¹ prze-
¿ywaæ tê traumê. Przez te 30 lat bardzo wiele by³o przypadków, kiedy
zdjêcie - nie bojê siê tego powiedzieæ - najzwyczajniej kradziono, bo publi-
kowano bez mojej wiedzy i zgody, a nawet potem nie podpisywano -
mówi autor fotografii, na której czterech biegn¹cych mê¿czyzn niesie
�miertelnie rannego Micha³a Adamowicza.

Zaraz po Zbrodni Lubiñskiej zdjêcie to obieg³o nie tylko Polskê, ale ca³y
�wiat. Jest symbolem nieugiêtej walki o wolno�æ. Oprócz reakcji autora
zdjêcia, kroki w kierunku ukarania firmy podejm¹ równie¿ w³adze Lubina
oraz Solidarno�æ.

- Dla nas jest to bardzo bolesne prze¿ycie. Szczególnie ubolewamy, ¿e
dotknê³o to najbardziej rodziny osób, które s¹ na tym zdjêciu, ludzi, którzy
po�wiêcili w³asne ¿ycie dla wolno�ci Polski. Byæ mo¿e dzieci lub wnuki
cz³owieka, który wtedy zgin¹³, teraz ogl¹daj¹ to skandaliczne zdjêcie. Pro-
ste przeprosimy ze strony firmy, która przygotowa³a swoj¹ kampaniê
reklamow¹, tak haniebn¹, na niewiele siê zdadz¹. To wymaga powa¿niej-
szej refleksji i stanowczej reakcji z naszej strony - powiedzia³ prezydent
Lubina Robert Raczyñski.

Ostro do sprawy podszed³ tak¿e Bogdan Or³owski, szef Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ Solidarno�æ. - Mam ju¿ gotowe zawiadomienie do pro-
kuratury o mo¿liwo�ci pope³nienia przestêpstwa. Je�li im siê wydawa³o,
¿e poprzez czarny pijar zrobi¹ sobie kampaniê, to g³êboko siê myl¹. W
porozumieniu z prezydentem Lubina i Krzysztofem Raczkowiakiem zrobi-
my wszystko, by dobre imiê ofiar Zbrodni Lubiñskiej by³o pisane w pol-
skiej historii z³ot¹ czcionk¹ i by nikt nigdy nie pomy�la³ o tych krwawych
wydarzeniach w taki sposób, w jaki uczynili to autorzy tej skandalicznej
kampanii - komentowa³ podczas konferencji prasowej Bogdan Or³owski.

Anna Robotycka, partner zarz¹dzaj¹ca w agencji FaceAddicted, w wypo-
wiedzi dla portalu wirtualnemedia.pl uzna³a, ¿e autorzy skandalicznej kam-
panii nie mog¹ broniæ siê niewiedz¹ historyczn¹. - Nie kupujê tej tezy,
poniewa¿ ca³y profil i wszystkie posty wcze�niej publikowane na tym
fanpage�u odnosz¹ siê do lat 70. i 80. Bazuj¹ na swoistym sentymencie,
wspomnieniach tamtego okresu.
(...)



Anna Walentynowicz - od
Niej wszystko siê zaczê³o

Anna Walentynowicz nigdy nie zabiega³a o s³awê i odznaczenia. Jej
rola w odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci jest ogromna, choæ
wspó³cze�nie próbuje siê j¹ umniejszyæ. To dziêki tej skromnej, pra-
cowitej i odwa¿nej suwnicowej ze Stoczni Gdañskiej dzi� mo¿emy
�wiêtowaæ 35-lecie powstania NSZZ Solidarno�æ.

Matka Solidarno�ci, bo tak nazywana jest Anna Walentynowicz, urodzi³a
siê 15 sierpnia 1929 roku w miejscowo�ci Równe na Wo³yniu w rodzinie
Aleksandry i Jana Lubczyków. W wieku zaledwie 10 lat zosta³a sierot¹. Jej
starszego brata Andrzeja Sowieci wywie�li i nigdy wiêcej siê z nim nie
spotka³a. Ma³a Ania zdana na siebie od dzieciñstwa by³a nauczona ciê¿-
kiej pracy. Ledwo mog³a otrz¹sn¹æ siê po stracie rodziców, a zmuszono j¹
do wrêcz niewolniczej harówki w roli s³u¿¹cej. Kiedy mia³a 16 lat podjê³a
siê pracy na roli, potem w piekarni, a¿ zosta³a pakowaczk¹ margaryny w
Gdañskich Zak³adach Przemys³u T³uszczowego Amada. Ze Stoczni¹
Gdañsk¹ im. Lenina by³a zwi¹zana od 1950 roku. Zanim zosta³a suwni-
cow¹, przez 16 lat by³a zatrudniona jako spawacz. - Babcia wiele w ¿yciu
wycierpia³a. Bêd¹c ma³¹ dziewczynk¹, musia³a podj¹æ siê ciê¿kiej pracy.
W dzieciñstwie prze¿y³a horror, ale nie podda³a siê. Jej ¿yciowe do�wiad-
czenie mia³o wp³yw na to, ¿e potrafi³a upominaæ siê o innych. Zawsze by³a
otwarta na pomoc potrzebuj¹cym i sprzeciwia³a siê niesprawiedliwo�ci
spo³ecznej - podkre�la w rozmowie z �Tygodnikiem Solidarno�æ� Piotr
Walentynowicz, wnuk legendarnej dzia³aczki Solidarno�ci.

Na stra¿y praw pracowniczych
Anna Walentynowicz mówi³a, ¿e praca w stoczni by³a jej pasj¹. �wiadczy-
³y o tym tak¿e efekty. W pierwszej po³owie lat 50. zosta³a przodowniczk¹
pracy wyrabiaj¹c 270 proc. normy. Zawsze czu³a siê wspó³odpowiedzial-
na za Polskê. Chc¹c dzia³aæ dla dobra ojczyzny wst¹pi³a do Zwi¹zku M³o-
dzie¿y Polskiej i zosta³a delegatem na zjazd m³odzie¿y socjalistycznej w
Berlinie. �wiat ob³udy i zak³amania, z którym w ZMP zderzy³a siê Anna
Walentynowicz, spowodowa³, ¿e po o�miu miesi¹cach opu�ci³a szeregi
zwi¹zku. Czu³a potrzebê niesienia pomocy dotkniêtym przez niesprawie-
dliwo�æ spo³eczn¹, dlatego wst¹pi³a do Ligi Kobiet. To by³a pierwsza
organizacja, w której walczy³a o prawa pracownicze. Zosta³a jej przewod-
nicz¹c¹ w Stoczni Gdañskiej im. Lenina.

W grudniu 1970 roku Anna Walentynowicz by³a uczestniczk¹ strajków w
gdañskiej stoczni, a tak¿e bra³a udzia³ w demonstracji pod Komitetem
Wojewódzkim PZPR w Gdañsku oraz pod siedzib¹ Polskiego Radia. Wte-
dy SB wci¹gnê³a j¹ na czarn¹ listê. O ofiarach Grudnia �78 Anna Walenty-
nowicz nigdy nie zapomnia³a. Wspó³organizowa³a kolejne rocznice upa-
miêtniaj¹ce bestialstwo dokonane przez bezpiekê. Po �mierci ukochane-
go mê¿a - Kazimierza - bez reszty odda³a siê pracy na rzecz innych. - W
pewnym momencie swoje ¿ycie babcia dzieli³a miêdzy cmentarz na Sre-
brzysku, gdzie pochowany jest mój dziadek, a jednostkê wojskow¹, w
której mój ojciec odbywa³ s³u¿bê wojskow¹. Do tego do³¹czy³a pomoc
bardziej potrzebuj¹cym i tak wype³nia³ siê jej czas - zaznacza wnuk Anny
Walentynowicz.
Do Wolnych Zwi¹zków Zawodowych przyst¹pi³a w maju 1978 roku. Od
pocz¹tku mocno zaanga¿owa³a siê w ich dzia³alno�æ, za� jej mieszkanie
przy ulicy Grunwaldzkiej w Gdañsku-Wrzeszczu, sta³o siê miejscem pota-
jemnych spotkañ. By³a m.in. redaktorem niezale¿nego pisma �Robotnik
Wybrze¿a�, a tak¿e jego kolporterk¹. Wierzy³a, ¿e Polaków trzeba przeko-
naæ do odwagi sprzeciwienia siê re¿imowi komunistycznemu. - W³¹cza-
j¹c siê w dzia³alno�æ opozycyjn¹. babcia czu³a, ¿e mo¿e zrobiæ wiele do-
brego dla Polski. Nie po to, aby zaistnieæ, ale w celu powstrzymania
krzywdy wyrz¹dzonej polskim robotnikom - dodaje Piotr Walentynowicz.

Inwigilowanie i próba otrucia
Upominaj¹c siê o pokrzywdzonych, sta³a siê osob¹ niebezpieczn¹ dla
komunistów, a dzia³alno�æ opozycyjna Anny Walentynowicz nie mog³a
umkn¹æ bezpiece. 13 wrze�nia 1978 roku wydzia³ III �A� KW MO w Gdañ-
sku zarejestrowa³ sprawê operacyjnego sprawdzenia, a potem rozpraco-
wania o kryptonimie �Suwnicowa�. Internowana w stanie wojennym,

potem wielokrotnie aresztowana, przes³uchiwana i prze�ladowana. By³a
stale inwigilowana przez esbeków do 1989 roku. Sta³a siê sol¹ w oku
komunistów. W pa�dzierniku 1981 roku podczas jej spotkania z robotni-
kami w Radomiu podjêto próbê jej otrucia za pomoc¹ leku Furosemidum.
Kolejna sprawa przeciwko funkcjonariuszom SB, którzy mieli dokonaæ
zabójstwa Anny Walentynowicz, zaplanowana jest na 5 listopada tego
roku. Proces toczy siê przed S¹dem Okrêgowym w Radomiu.

Bohaterka mimo woli
Matka Solidarno�ci nie przestraszy³a siê nacisków i pozosta³a bezkom-
promisowa walcz¹c o prawa pracownicze i spo³eczne. Jej zaanga¿owanie
doceniali tak¿e inni, o czym �wiadczy fakt, ¿e zwolnienie Anny Walentyno-
wicz z pracy sta³o siê iskr¹ zapaln¹ do strajków w sierpniu 1980 roku. -
Babcia zosta³a zwolniona dyscyplinarnie ze Stoczni Gdañskiej na piêæ
miesiêcy przed emerytur¹. To wywo³a³o oburzenie w�ród stoczniowców.
Jej przywrócenie do pracy by³o pierwszym z postulatów strajkuj¹cych -
przypomina Piotr Walentynowicz.

Kiedy Lech Wa³êsa zakoñczy³ strajk 16 sierpnia, razem z Alin¹ Pieñkowsk¹
i Ew¹ Ossowsk¹ zawróci³a wychodz¹cych robotników i namówi³a ich do
kontynuowania protestu. Wiedzia³a, ¿e nie mo¿na zostawiæ za³óg innych
strajkuj¹cych zak³adów. By³a cz³onkiem Miêdzyzak³adowego Komitetu
Strajkowego i jednym z sygnatariuszy Porozumieñ Sierpniowych. Wów-
czas przy wspó³udziale Anny Walentynowicz powsta³a NSZZ Solidarno�æ.

Polska Anny Walentynowicz
Wierzy³a, ¿e przyczynia siê do budowania lepszej i uczciwej Polski. Kraju,
w którym zapanuje sprawiedliwo�æ, a pokrzywdzeni przez system otrzy-
maj¹ zado�æuczynienie. Piotr Walentynowicz zwraca uwagê, ¿e jego bab-
cia ca³e swoje ¿ycie upomina³a siê o inn¹ Polskê: - Chcia³a lepszej, uczci-
wej Polski. Takiej, w której ka¿dy obywatel bêdzie czu³ siê równy, potrzeb-
ny i wa¿ny. Gdyby zrealizowano wizjê naszego kraju, któr¹ prezentowali
m.in. babcia i prezentuj¹ pañstwo Gwiazdowie, teraz mieliby�my ca³kowi-
cie inn¹ Polskê. Problemem nie by³aby emigracja naszych rodaków za
chlebem i prac¹ za granicê. To polski rynek pracy by³by konkurencyjny i
atrakcyjny dla mieszkañców Zachodu. Ona sprzeciwia³a siê grabie¿y i
wyniszczaniu tego, co polskie.

Anna Walentynowicz je�dzi³a na spotkania po ca³ej Polsce, a tak¿e zagra-
nicê i u�wiadamia³a rodaków, ¿e próbuje siê niszczyæ ojczyznê. W wielu
spotkaniach towarzyszy³ jej wnuk Piotr. - Babcia tak naprawdê nie zakoñ-
czy³a swojej dzia³alno�ci opozycyjnej. W pamiêci mam wyjazd do Norwe-
gii. Pojecha³em tam razem z babci¹ oraz Joann¹ i Andrzejem Gwiazdami,
którzy spotykali siê wówczas ze �rodowiskami polonijnymi i mówili w jaki
sposób nasz kraj doprowadzany jest do ruiny. Podkre�lali, ¿e s¹ si³y, które
chc¹ zniszczyæ polski przemys³, stocznie. Podobnie by³o na innych spo-
tkaniach, na które zapraszana by³a babcia. Alarmowa³a, ¿e upragniona
wolno�æ i dokonane zmiany ustrojowe id¹ w z³ym kierunku. Solidarno�æ,
któr¹ zak³ada³a babcia, mia³a s³u¿yæ ochronie pracowników, równo�ci
wobec prawa dla wszystkich obywateli. Rz¹dz¹cy zupe³nie zatracili idea³y
Sierpnia �80, z czym babcia nigdy siê nie pogodzi³a. Do koñca wierzy³a, ¿e
Polska i Polacy potrzebuj¹ Solidarno�ci - podkre�la Piotr Walentynowicz.

Matka Solidarno�ci zapisa³a siê na kartach historii Polski nie tylko ca³ym
swoim ¿yciem, ale tak¿e �mierci¹. Zginê³a tragicznie w katastrofie smo-
leñskiej lec¹c wraz z prezydentem Lechem Kaczyñskim, jego ma³¿onk¹
oraz innymi cz³onkami delegacji na uroczysto�ci 70. rocznicy zbrodni
katyñskiej.

Iza Koz³owska, Tygodnik Solidarno�æ, nr 35

Oddali ¿ycie za nasz¹ wolno�æ
35 lat temu zaczê³a siê Solidarno�æ, a 33 lata temu oddzia³y ZOMO
brutalnie st³umi³y pokojow¹ manifestacjê w Lubinie, podczas której
od kul zginêli Micha³ Adamowicz, Mieczys³aw Po�niak i Andrzej Traj-
kowski. �Wci¹¿ czuje siê ból po stracie bliskiej osoby. Cieszê siê, ¿e
po tylu latach tak wielu pamiêta wci¹¿ o tamtych krwawych wydarze-
niach. Rana w sercu po stracie bliskiej osoby wci¹¿ siê nie zabli�ni-
³a� � wspomina³a Stanis³awa Trajkowska, wdowa po Andrzeju Traj-
kowskim.

Rocznicowe uroczysto�ci Zbrodni Lubiñskiej rozpoczê³y siê msz¹ �wiêt¹
w ko�ciele pod wezwaniem Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa. Nabo¿eñ-
stwo koncelebrowali proboszczowie wszystkich lubiñskich parafii pod
przewodnictwem biskupa diecezji legnickiej, ks. Zbigniewa Kiernikow-
skiego, który wyg³osi³ kazanie.

Dyrektor zarz¹dzaj¹cy spó³ki Polmos Bielsko-Bia³a wyda³ o�wiadczenie,
w którym przeprosi³ wszystkie osoby, które poczu³y siê dotkniête publi-
kacj¹ Project Sp. z o.o. oraz podkre�li³, ¿e do³o¿y wszelkich starañ, aby
zapewniæ wsparcie i pomoc podmiotom, których prawa zosta³y naruszo-
ne t¹ publikacj¹.

Wojciech Obremski, Tygodnik Solidarno�æ nr 35
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- Jezus Chrystus przyszed³ do nas, kiedy byli�my w jaki� sposób w na-
szym my�leniu przeciwnikami Boga. Sam siê da³ do koñca dotkn¹æ temu
wszystkiemu, co by³o z³em ze strony cz³owieka i objawi³ w swoim znie-
kszta³conym obliczu na krzy¿u, w rzeczywisto�ci swej mêki, prawdziwe
oblicze Boga. Stan¹³ po stronie cz³owieka dla jego dobra. I to jest w³a�ci-
wie pojêty duch solidarno�ci. Byæ dla drugiego. (...) Naród jest wielki i
rozumny, gdy s³ucha g³osu Boga. Gdy przyjmuje Jego przykazania. Kiedy
kieruje siê Jego prawd¹. Wtedy Bóg przychodzi i staje po stronie cz³owie-
ka, aby cz³owiek stan¹³ po stronie drugiego cz³owieka. (...) Towarzysz¹
nam dzi� bolesne wspomnienia, z czasów W³adzy Ludowej. Niby ludowa,
a nie s³ucha³a ludu. Nie s³ucha³a tego narodu, który s³ucha³ Boga. To
osobny temat do refleksji, jak W³adza szuka³a swojego interesu, mia³a
swoje cele. Dlatego niektórzy z nas � przywo³uj¹c pamiêæ Andrzeja, Mi-
cha³a, Mieczys³awa � i wielu innych, zap³acili za to swoim ¿yciem i wielu
ponios³o konsekwencje tych wydarzeñ, kiedy w³adza nie by³a dla drugie-
go cz³owieka, nios¹c nawet na sobie nazwê �ludowej�, by³a gotowa nisz-
czyæ drugiego cz³owieka. � mówi³ do zebranych w ko�ciele ksi¹dz biskup
Zbigniew Kiernikowski.

- Tu nieopodal w rynku i za moimi plecami, zastrzelony jeden z naszych
przyjació³, a kilkadziesi¹t metrów obok dwóch kolejnych, kilkana�cie osób
powa¿nie ranionych. 33 lata temu z r¹k zomowców przy pe³nym przyzwo-
leniu ówczesnej w³adzy odebrano nam trzech przyjació³: Micha³a, Mieczy-
s³awa, Andrzeja. Proszê wybaczyæ, ale o tym muszê wspomnieæ, bo nasze
serca kilka dni temu po raz drugi zosta³y ranne. Po chrze�cijañsku i kato-
licku my dawno wybaczyli�my oprawcom. Rana ci¹gle niezagojona zo-
sta³a w haniebny sposób przypomniana przez ludzk¹ g³upotê, która pró-
buj¹c reklamowaæ swój produkt � niestety alkoholu � sprofanowa³a
�miertelnie rannego Micha³a Adamowicza. By³o to wyj¹tkowe ohydztwo
- mówi³ Bogdan Or³owski, przewodnicz¹cy regionalnej Solidarno�ci.

Pod pomnikiem wieñce kwiatów z³o¿yli bliscy ofiar � Stanis³awa Trajkow-
ska, wdowa po Andrzeju Trajkowskim, Bronis³awa Po�niak � matka zabi-
tego Mieczys³awa i siostra zmar³ej dwa lata temu ¿ony Micha³a Adamowi-
cza. Ho³d ofiarom z³o¿yli tak¿e m.in. Stanis³aw �nieg, legendarny dzia³acz
lubiñskiej Solidarno�ci, hierarchowie ko�cielni, delegacje Solidarno�ci z
KGHM oraz innych zak³adów pracy z Regionu, pos³owie Prawa i Sprawie-
dliwo�ci � Adam Lipiñski i El¿bieta Witek oraz senator Dorota Czudow-
ska, prezydent Lubina Robert Raczyñski, starosta powiatu Adam Myrda,
radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele spó³ek miejskich oraz miesz-
kañcy.

Po uroczysto�ciach przy Pomniku, przewodnicz¹cy ZR Solidarno�ci za-
prosi³ wszystkich na okoliczno�ciowy tort. Po po³udniu w ko�ciele �w.
Maksymiliana Kolbe odby³ siê uroczysty koncert okoliczno�ciowy pt.:
�Zbrodnia Lubiñska. Sierpieñ wolno�ci�. W poniedzia³ek, 31 sierpnia,
dok³adnie w 33. rocznicê Zbrodni, ulicami miasta przeszed³ Marsz z Oblê-
¿onego Miasta, który zorganizowali kibice Zag³êbia Lubin.

Projekt ¯ytniej Wolno�ci
� nabici w butelkê

W czasie sierpniowych wydarzeñ w Lubinie nie sposób opisaæ oburzenia
jakie przynios³o zbezczeszczenie lubiñskiej krwi oddanej w walce o wol-
no�æ, która wyprowadzi³a mieszkañców Lubina na ulice w sierpniowe
letnie popo³udnie 31 sierpnia 1982 r.

Toruñska agencja marketingowa Project sp. z o.o. przedstawia fotografiê
z zabitym cz³owiekiem do reklamy produktu. Wy³ania siê obraz biegn¹-
cych mieszkañców nios¹cych zastrzelonego przez ZOMO Micha³a Ada-
mowicza. Kim by³ i dlaczego zgin¹³? Na to pytanie nawet nie próbowali
sobie odpowiedzieæ spece od reklamy. Czy naprawdê wyszli z za³o¿enia,
¿e by³ pijany i idealnie nadawa³ siê do g³ównej roli w ich reklamie? Jak
widaæ cel u�wiêca �rodki. Nikt z firmy marketingowej nie zastanowi³ siê
nad konsekwencjami swoich dzia³añ.

Nikogo nie interesuje te¿ o jak¹ Polskê walczyli�my. Czy Polska historia
musi byæ sponiewierana a historia ograniczana w szko³ach? Tak nie bê-
dziemy w stanie wp³yn¹æ na �wiadomo�æ m³odych ludzi, co tak napraw-

dê wydarzy³o siê w Lubinie. Same pomniki nie wystarcz¹. Trzeba i�æ do
przodu i propagowaæ wiedzê o Zbrodni Lubiñskiej oraz ka¿dej z ofiar
m.in. na Facebooku. M³odzi ludzie nie mog¹ zapomnieæ waszej walki,
waszego zaanga¿owania. Nic nas nie dobije tak jak obojêtno�æ. Nasza
historia wci¹¿ musi trwaæ. Nawet je�li toniemy to zawsze z nadziej¹ na
przysz³o�æ.

Prawda jest bolesna i boli wszystkich tych, którzy zarówno kiedy� jak i
dzisiaj wychodz¹ na ulice polskich miast. Droga przemian po 1989 r. jest
wielkim rozczarowaniem. W zjednoczonej Europie Polak musi walczyæ o
byt z pensj¹ ur¹gaj¹c¹ przeciêtnemu Europejczykowi, nie wspominaj¹c
ju¿ o g³odowej emeryturze. Nie o takiej przemianie marzyli Polacy. Nieos¹-
dzeni PRL-owscy zbrodniarze chodz¹ z podniesionymi g³owami �miej¹c
siê nam prosto w twarz, p³awi¹c siê luksusie i popijaj¹c ¯ytni¹ Extra. Na
warszawskich Pow¹zkach pod grobami komunistycznych kacyków wci¹¿
spoczywaj¹ ko�ci ¿o³nierzy wyklêtych. Nie po to, by po raz kolejny stali siê
narzêdziem manipulacji w agencjach reklamowych (!), ale po to by�my
pamiêtali o jak¹ Polskê walczyli.

Je�li dzisiaj polski pracownik zostaje wystawiony na próbê to ja siê
pytam, jak d³ugo jeszcze? Jak d³ugi jest czas oczekiwania na wizytê
u lekarza specjalisty? Dlaczego wielu Polaków nie staæ na podsta-
wowe produkty lub leki? Dlaczego tzw. �polskie� banki nie stosuj¹
siê do polskiego prawa bankowego i stosuj¹ niedozwolone klauzu-
le lub kredyty na lichwiarskich warunkach? Dlaczego PIP stosuje
tak niskie kary wobec Pracodawców ³ami¹cych przepisy prawa pra-
cy? Dlatego odpowiem tzw. Platformie O., ¿e hipokryt¹ jest ten kto
tego nie dostrzega. Szklane domy i ulice widziane z poci¹gu nie
zas³oni¹ eksterminacji ekonomicznej Polaków. I jeszcze jedno, Pani
Premier Ewo Kopacz, osiem lat waszych rz¹dów w rzeczywisto�ci
przypomina plagi egipskie, a Polska nie jest tak cudowna jak j¹ Pani widzi.
Czas zmieniæ okulary.

Arkadiusz Sahaj

Jaka przysz³o�æ
Co jaki� czas dowiadujemy siê o nowych pomys³ach restrukturyzacyj-
nych przygotowywanych przez pracowników centrali KGHM, oczywi�cie
na polecenie Zarz¹du � pó�niej z ca³¹ konsekwencj¹ realizowane. Zasta-
nawiaæ mo¿e jedynie sposób dzia³ania. Nikogo ju¿ chyba nie dziwi, ¿e
zleca siê przygotowanie pomys³u restrukturyzacyjnego i nikt nie dopusz-
cza do dyskusji osób, które na tê sprawê mog¹ mieæ inny, nieraz ca³kiem
odmienny pogl¹d. Nawet je¿eli go maj¹, czêsto ze strachu o pracê lub
inne wzglêdy powoduj¹, ¿e te osoby wol¹ sprawê przemilczeæ i nie nara-
¿aæ siê mocodawcom, bo to mo¿e w konsekwencji okazaæ siê dla takiej
osoby bardzo szkodliwe czy wrêcz niebezpieczne. Metoda strusia te¿
zbytnio nie pop³aca i na d³u¿sz¹ metê staje siê niebezpieczna i kosztowna.
Mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e to jest sytuacja bez wyj�cia, ale tylko pozor-
nie.

¯ycie prawie zawsze weryfikuje, ¿e za g³upotê, a czêsto za celowe dzia³a-
nia rz¹dz¹cych p³acimy my wyborcy obarczeni ró¿nymi podatkami lub
wyd³u¿onym okresem zatrudnienia, a w konsekwencji pó�niejszym przej-
�ciem na emeryturê. Nie za bardzo potrafiê zrozumieæ ludzi, którzy po 8
latach ³upienia nam skóry przez PO i PSL, jak podaj¹ ró¿ne sonda¿ownie
dalej chc¹ g³osowaæ na tych popaprañców. Co jeszcze bardziej tragiczne-
go musi siê w tym kraju wydarzyæ, by ci ludzie zrozumieli, ¿e przez swoj¹
lekkomy�lno�æ i brak odpowiedzialno�ci za siebie, pozostawiaj¹ swoim
dzieciom lub wnukom w spadku rekordowe zad³u¿enie kraju przy jedno-
czesnym braku w³asnego maj¹tku narodowego wyprzedanego za bez-
cen? Czy jest w ogóle mo¿liwo�æ zmiany tego uk³adu biznesowo-poli-
tycznego? Oczywi�cie, ¿e jest, ale trzeba uwierzyæ nowo wybranemu pre-
zydentowi doktorowi Andrzejowi Dudzie, ¿e mo¿emy rozpocz¹æ naprawê
w naszym kraju, ale musimy rozpocz¹æ j¹ od siebie i przestaæ dawaæ siê
manipulowaæ, ¿e ja jestem najwa¿niejszy, pozostali siê nie licz¹. Mamy
m³odego, wykszta³conego i ambitnego prezydenta kraju, w pa�dzierniku
wybierzemy uczciwych i roztropnych ludzi do parlamentu. To jest szansa,
¿e przestaniemy siê martwiæ jak prze¿yæ nastêpny dzieñ. Te decyzje m¹dre
i rozwa¿ne w naszych rêkach ju¿ na jesieñ.

Zatroskany


