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Rada SPCH
W dniach 6 i 7 marca odbyło się posiedzenie
Rady SPCH. Ostrowiec Świętokrzyski wybra-
no na zaproszenie Zwiazkowców z Fabryki
Porcelany w Ćmielowie, którą członkowie
Rady zwiadzali po obradach.             ...na str. 5

Komu CIECH?
Wiaczesław Mosze Kantor z Genewy nie
kupił wprawdzie Azotów ale chyba kupi naj-
pierw Ciech a potem zbuduje „polski” hol-
ding chemiczny przy pomocy Jana Kulczy-
ka z St. Moritz..                                   ...na str. 7

Goździk dla włókniarek
Kiedyś – miasto stu kominów, koszary armii
włókniarek. Wiadomo, skąd się wzięły, nie wia-
domo, gdzie przepadły..                 ...na str. 8 i 9

 Pomoc za 100 000 zł!
Akcja pomocy prowadzona przez „Solidarność”
zaczyna nabierać rozpędu. 26 lutego trzy lwow-
skie szpitale otrzymały materiały medyczne za-
kupione ze zbiórki prowadzonej przez NSZZ „So-
lidarność”.                                          ...na str. 2Otóż dlatego, że to sprawowane przez tego

szkodliwego i niebezpiecznego polityka rzą-
dy doprowadziły polskie państwo do takiej sytu-
acji, w której stajemy dzisiaj niemal bezbronni
naprzeciw  zagrożeń dla naszego narodowego
bytu. Zagrożeń, których na dodatek ciągle i w
zastraszającym tempie przybywa.

Ręka w rękę szły z Tuskiem przez te wszystkie
lata salonowe media będące tubami propagando-
wymi władzy, dla których to nie Polska i Polacy są
podmiotem, ale okupujący nasz kraj System III RP
z jego „elitami”, „autorytetami” i beneficjentami
tak zwanej transformacji ustrojowej.

Tylko wyjątkowo naiwny i łatwowierny pacjent
może powierzyć swoje zdrowie i pozwolić na
kontynuowanie leczenia konowałowi ze sfałszo-
wanym dyplomem, który przez sześć lat nas okła-
mywał i uzdrawiał hipnozą wmawiając, że jeste-
śmy zupełnie zdrowi, podczas gdy nasz organizm
toczył rak.

To właśnie ten sam lekarz-konował przekonu-
je nas dzisiaj, że mamy teraz położyć się na ope-
racyjnym stole, a on nas z sukcesem zoperuje,
choć przecież nie raz już widzieliśmy, że on nie
potrafi nawet w tych swoich niezgrabnych łapach
utrzymać skalpela.

Dziś wzmacniać armię obiecuje ten, kto ją sys-
tematycznie rozmontowywał likwidując dla po-
klasku i sondażowych słupków pobór do wojska,
nie mając jednocześnie gotowego planu na utwo-
rzenie armii zawodowej z prawdziwego zdarze-
nia oraz zorganizowania systemu szkolenia re-
zerw, które mogłyby stanowić siły będące obroną
terytorialną kraju.

Dziś pomijając urzędników i biurokratów w
mundurach, wszystkich żołnierzy rzeczywiście
gotowych z bronią w ręku bronić naszych granic
możemy bez trudu pomieścić na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie.
   Bezpieczeństwo energetyczne Polsce
obiecuje zapewnić nam ten sam szkodnik,
który świadomie milczał, kiedy Niemcy i
Rosja kładły na dnie Bałtyku gazową rurę,
która na dodatek zablokowała dalszy roz-
wój zespołowi portów Szczecin-Świnouj-
ście. Ten sam oszust, którego rząd natych-
miast po smoleńskiej tragedii podpisał z

Największym zagrożeniem
dla Polski jest Tusk
Ktoś czytając tylko sam tytuł może
zapytać - jak to? Dlaczego Tusk, a
nie Putin i Rosja?

pułkownikiem KGB Putinem
skrajnie niekorzystny dla Pol-
ski kontrakt, przez co Polska
otrzymuje najdroższy na

świecie gaz. Zbawcą ma być ten sam człowiek,
który przez całe lata z premedytacja blokował
stworzenie jasnych reguł prawnych umożliwiają-
cych wydobycie i eksploatację złóż gazu łupko-
wego oraz z rozmysłem zlikwidował polski prze-
mysł stoczniowy stanowiący konkurencję zwłasz-
cza dla stoczni niemieckich. Dzisiaj ostrą grę z
Putinem zapowiada ten sam żałosny tchórzliwy
figurant, który nie potrafił, a mówiąc wprost nie
chciał wziąć odpowiedzialności za śledztwo w
sprawie wymordowania polskich elit pod Smo-
leńskiem.

Nie wiemy jeszcze za ile lat, ale kiedyś przy-
szłe pokolenia będą świadkami  kolejnego wydo-
bywania szczątków naszych rodaków pomordo-
wanych na nieludzkiej ziemi, bo przecież, choć
media na ten temat milczą, wiadomo, że wiele
ich znajduje się pod betonową drogą ułożoną tam
natychmiast po katastrofie. Zapewne nasi następ-
cy będą z biciem serca oglądać dokumentalne
materiały, na których jakiś spadkobierca profeso-
ra Krzysztofa Szwagrzyka z patriotycznym wzru-
szeniem będzie odkopywał porzucone przez wy-
jątkowo lekkomyślne pokolenie Polaków, frag-
menty szkieletów ich własnych rodaków, ofiar
smoleńskiego zamachu.

Czy ten czarny scenariusz dla Polski będzie
zrealizowany i nie jesteśmy już w stanie odwró-
cić biegu historii? Nie. Wszystko można jeszcze
odmienić. Przerwijmy tylko ten szaleńcy i zbio-
rowy samobójczy lot polskiej ćmy w stronę sztucz-

nego oślepiającego nas światła. To nie jest Słoń-
ce dające życie, ale ciągle ta sama dwustuwato-
wa żarówka, która parzy i spala nasze skrzydła.

Mirosław Kokoszkiewicz - „kokos26”
Artykuł opublikowany w Warszawskiej Gazecie

Huta wstaje z gruzów
Firma zbankrutowała pięć lat temu. Mimo to za-
trudnia obecnie dwa tysiące osób, o kilkaset wię-
cej niż w momencie ogłoszenia upadłości.

...na str. 10 i 11
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To co należy dostarczyć było ustalane z na-
czelnymi lekarzami poszczególnych szpita-

li. Zgodnie z ich specyfikacją były to przede
wszystkim strzykawki, igły i środki opatrunkowe,
środki do dezynfekcji ran oraz antybiotyki i nie-
zbędne leki. Przekazania darów na miejscu pil-
nował wiceprzewodniczący KK Tadeusz Maj-
chrowicz, który w imieniu Związku odpowiedzial-
ny jest za organizację całego przedsięwzięcia.

Niezależnie od tego Komisja Krajowa ze swo-
ich środków zakupiła 6 tys. zastrzyków antytok-
syny przeciwtężcowej, które trafiły do Kijowa na
Majdan. O takie wsparcie prosili tamtejsi ratow-
nicy medyczni.

Już dzisiaj do Lwowa trafi kolejna partia po-
mocy, ponad 100 kg. lekarstw przekazanych przez
ICM Polfa Rzeszów. Leki z pomocą Ochotniczej
Straży Pożarnej w Goczałkowicach Zdrój prze-
wiezie współpracujący z „Solidarnością” lekarz,
były wojskowy i weteran wielu misji wojskowych
Jacek Dutkiewicz wraz Ryszardem Rapaczem,
ratownikiem medycznym.

Kolejna pomoc ma być przekazana przez jele-
niogórską Jelfę. W tej chwili trwają ustalenia.

Do Regionu Świętokrzyskiego „Solidarności”,
który w imieniu całego Związku uruchomił kon-
to, gdzie można wpłacać pieniadze na pomoc,
zgłaszają się również firmy, które chcą brać ran-
nych po leczeniu na rehabilitację. Koordynacją
tej pomocy zajmuje się bezpośrednio szef regio-
nu Waldemar Bartosz.

Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda ser-
decznie dziękuje: Panu Jackowi Nowakowskie-
mu z Centrum Dializa sp. z o.o w Sosnowcu, któ-
ry jako pierwszy przekazał pomoc finansową, a
także firmie GEOSAT z Krakowa i jej prezesowi
Markowi Kulpińskiemu, Firmie ICN Polfa Rze-
szów i jej prezesowi Tadeuszowi Pietraszowi, oraz
zakładowej „Solidarności” i jej przewodniczące-
mu Tadeuszowi Perdeusowi, Ochotniczej Straży

Pożarnej w Goczałkowicach Zdrój, a  także
wszystkim członkom i sympatykom „S” oraz oso-
bom, które przekazały środki i zaangażowały się
akcję pomocy poszkodowanym na Ukrainie.

Podziękowania z Ukrainy

Do NSZZ „Solidarność” dotarły podziękowa
nia z Ukrainy. Dzięki wsparciu „S” tamtej-

sze szpitale mogły opatrzyć rannych.
„W imie-

niu chorych i
w s p ó ł p r a -
c o w n i k ó w
Miejs kie go
Szpitala w
Równem z
całego serca
dziękuję  za
pomoc w tak
ciężkim dla
nas czasie” -
napisał dy-
rektor  pla-
cówki Jew-
gieniusz Ku-
czeruk w

mailu do Tadeusza Majchrowicza, wiceprzewod-

niczacego KK. Dyrektor ukraińskiego szpitala
zaznczył, że leki, które otrzymali dzieki pomocy
„S” są dla nich bardzo ważne, ale chcą też po-
dziękować za wsparcie duchowe.

Podziękowania przysłał też lwowski Szpital
nr 8, do którego również trafiło wielu poszko-
dowanych.

„Podarowane leki są stosowane w leczeniu pa-
cjentów, którzy doznali obrażeń podczas ostat-
nich dramatycznych wydarzeń w Kijowie. Pro-
szę przekazać nasze szczere podziękowania dla
wszystkich zaangażowanych w organizację tej
akcji humanitarnej. Dziś poparcie Polaków jest
abrdzo ważne w naszej walce o europejska przy-
szłość Ukrainy” - napisał Wasyl Obaranets, dy-
rektor lwowskiego szpitala.

W ramach pomocy ze strony „S” na Ukrainę
trafiły przede wszystkim materiały medyczne, któ-
re konsultowane były z poszczególnymi szpitala-
mi oraz lekarzami i ratownikami na Majdanie.
Były to przede wszystkim strzykawki, igły i środ-
ki opatrunkowe, środki do dezynfekcji ran oraz
antybiotyki i niezbędne leki.

www.solidarnosc.org.pl

Są firmy farmaceutyczne, które współ
pracując z NSZZ Solidarność, włą-

czyły się do akcji organizowanej przez
nasz związek. Gratulacje dla Zarządów,
ICN Rzeszów i Jelfy, oraz oczywiście dla
przewodniczących NSZZ Solidarność w
tych firmach. Pozdrawiam

Ponad 100 tys. zł związkowej pomocy
trafiło na Ukrainę

Akcja pomocy prowadzona przez „Solidarność” zaczyna na-
bierać rozpędu. 26 lutego trzy lwowskie szpitale: Nr 8, Szpi-
tal Kliniczny i szpital w Równym otrzymały materiały me-

dyczne zakupione ze zbiórki prowadzonej przez NSZZ „Solidarność”.



Żądaj w Komisji Zakładowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarność”!
nr 3 (286) marzec 2014  3

Chciałbym, żeby to był pozytywny znak,
że coś nam, Polakom, udało się zro-

bić. Bo upadek komunizmu w Europie
Wschodniej zaczął się w Polsce dzięki "So-
lidarności", a nie w Berlinie przewróce-
niem muru - mówi Janusz K. Dorosiewicz,
były emigrant (27 lat w USA i Kanadzie),
potem szef CWKS Legia, a obecnie pre-
zes Fundacji im. Ronalda Reagana.

To on doprowadził do budowy w 2011 r.
pomnika Ronalda Reagana w Al. Ujazdow-
skich. Sam wymyślił jego kształt, znalazł
rzeźbiarza, fundusze zgromadziła jego fun-
dacja. Osobiście wybrał miejsce przed
ambasadą USA. By zdobyć zgodę miasta
na tę lokalizację i użyczenie gruntu, zapro-
sił do swojej fundacji polityków PO. Jego
emisariuszem w ratuszu został radny tej
partii Lech Jaworski. Rada Warszawy za-
akceptowała budowę, nie żądając opinii
Biura Architektury, konserwatora zabytków
czy konkursu na projekt. W 2012 r. Doro-
siewicz wspólnie z kibicami Legii postawił
przy Łazienkowskiej posąg Kazimierza
Deyny. I tym razem uzyskał poparcie władz
stolicy. W komitecie budowy pomnika zna-
leźli się m.in. wiceprezydent Jacek Wojcie-
chowicz i przewodnicząca rady miasta Ewa
Malinowska-Grupińska.
„Powiedzieli mi: nie zepsuj go”

O upamiętnieniu "Solidarności" szef Fun-
dacji im. Ronalda Reagana myśli od kilku
lat. - Kiedy jeszcze budowałem pomnik Re-
agana, postanowiłem, że jeśli na 25-lecie
wolnej Polski nikt inny się za to nie weźmie,
to zrobię to ja. Musimy postawić pomnik
"Solidarności" do 4 czerwca - uważa.

Jak twierdzi, od początku miał w oczach
monument w formie napisu "Solidarność".
Zastanawiał się tylko, czy nie upodobnić
go kształtem do dziobu statku, ale znajomi
z Fundacji Reagana w USA poradzili, żeby
tego nie robił.
- Powiedzieli mi: "Ten napis to najpiękniej-
sza rzecz, jaką macie, najbardziej rozpo-
znawalna na świecie. Nie zepsuj go" -
opowiada prezes.

O zaprojektowanie pomnika poprosił au-
tora oryginalnego logo "S" - Jerzego Jani-
szewskiego, mieszkającego w Hiszpanii.
- Pan Janiszewski bardzo się ucieszył.
Zwierzył mi się, że jestem pierwszą osobą,
która się do niego o to zwraca. Inni ko-
piują jego napis i zwykle robią to w złych
proporcjach - mówi Dorosiewicz.

Dlaczego projekt nie jest wybierany w
konkursie? - Kiedy ja płacę za pomnik, to
nikt inny nie będzie decydował, jak on ma
wyglądać. Pan Janiszewski ma prawa

„Solidarność” będzie miała
pomnik w centrum Warszawy
Długą na 12 m i wysoką na 4,7 m rzeźbę w kształcie napisu
"Solidarność" chce na 4 czerwca postawić w centrum War-
szawy działacz sportowy Janusz K. Dorosiewicz. Ma wybrane miejsce na rogu Świę-
tokrzyskiej i Kopernika, wsparcie władz miasta i wprawę w budowie pomników.

autorskie. Budowę sfinansuje fundacja.
Miastu zostawiam uporządkowanie oto-
czenia - odpowiada.

Napis długości 12 m i wysokości 4,7 m
do szczytu biało-czerwonej flagi ma być
wykonany z nierdzewnej stali wypolero-
wanej na wysoki połysk. Osadzony zosta-
nie na niskim postumencie, żeby - jak mówi
prezes - "nie stał w błocie". Po zmroku
rzeźbę oświetlą reflektory.
Wybrano miejsce dla pomnika

Janusz K. Dorosiewicz chciał postawić
pomnik w al. "Solidarności", między stud-
nią Gruba Kaśka a Muzeum Niepodległo-
ści w pałacu Przebendowskich-Radziwił-
łów, w którym w PRL-u mieściło się Mu-
zeum Lenina. Do tej lokalizacji zastrzeże-
nia miało jednak Biuro Architektury i rad-
ni. Radna Anna Nehrebecka podsunęła
prezesowi inne miejsce: skwerek u zbiegu
Świętokrzyskiej i Kopernika.
- To ładny punkt w samym centrum. Po-
mnik nie będzie tu ingerował w żaden hi-
storyczny budynek, a skwerek ma szansę
stać się miejscem, które żyje i kojarzy się z
czymś radosnym w naszej historii - mówi
Anna Nehrebecka (PO). Według niej nie
ma potrzeby organizowania w mieście kon-
kursu na kształt pomnika: - Nie buduje go
przecież miasto. To podarunek fundacji.

Kilka dni temu nową lokalizację pomni-
ka bez sprzeciwu poparli radni z Komisji
Ładu Przestrzennego. Dyrektor Biura Ar-
chitektury Marek Mikos uspokoił ich, że
pod skwerkiem nie ma instalacji, a w po-
wstającym planie zagospodarowania to
miejsce przewidziane jest na pomnik. -
Przygotujemy uchwałę dla Rady Warsza-
wy - zapowiedział.
- Trzeba się spieszyć. Rocznica wyborów
4 czerwca coraz bliżej - ponaglał radny
Lech Jaworski, w sali siedział obok Janu-
sza K. Dorosiewicza.

Głosowanie nad uchwałą o lokalizacji
pomnika "S" ma się odbyć na jednej z naj-
bliższych sesji Rady Warszawy. Prezes
Dorosiewicz zdradza, że do honorowego
komitetu budowy pomnika zaprosi same
kobiety, m.in. Henrykę Krzywonos. Za to
w komitecie wykonawczym wesprzeć go
ma wiceprezydent Jacek Wojciechowicz.
Szef Fundacji Reagana chce, by pomnik
odsłoniły dzieci. - Stawiamy go dla nich,
dla kolejnych pokoleń - mówi.

Napis "Solidarność" zamierza uzupełnić
tablicami z cytatami Jana Pawła II, Ro-
nalda Reagana i ścianą z wypisanymi na-
zwiskami wszystkich uczestników I Zjaz-
du NSZZ "S".          http://warszawa.gazeta.pl

OECD wskazuje również na wysokie bezro
bocie, istniejące podziały na polskim rynku

pracy i funkcjonowanie na nim wielu typów umów
dotyczących świadczenia pracy, np. cywilno-
prawnych. Raport jako mocno niewykorzystane
zasoby na rynku pracy wskazuje na kobiety i oso-
by starsze, wśród których odsetki pracujących są
stosunkowo niskie. W przypadku osób starszych
zdaniem Angela Guarria jedną z przyczyn jest
np. zakaz zwalniania pracowników na 5 lat przed
emeryturą, co skutkuje niechęcią pracodawców
do zatrudniania takich osób.

Celem OECD jest wspieranie państw człon-
kowskich w osiągnięciu jak najwyższego pozio-
mu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej oby-
wateli. Do dorobku prawnego OECD należą umo-
wy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Prze-
pływów Kapitałowych i Bieżących Operacji
Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i dekla-
racje – instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz
tego OECD wypracowuje „reguły gry” w między-
narodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opra-
cowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wy-
tyczne) i normy działania (standardy) w poszcze-
gólnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje
się też pomocą dla najbiedniejszych państw.

OECD: więcej umów
bezterminowych i oskładkować
umowy śmieciowe
Wszystkie typy umów powinny dawać iden-
tyczną ochronę socjalną i być identycznie obcią-
żone składkami – stwierdził Angel Gurria, se-
kretarz generalny OECD w podsumowaniu Prze-
glądu Gospodarczego Polski. Organizacja zare-
komendowała ograniczanie czasu obowiązywa-
nia umów na czas określony tak, by w Polsce
funkcjonowało więcej umów bezterminowych.

Jest to pierwszy tak innowacyjny projekt porad-
nictwa prawnego udzielanego przez admini-

strację publiczną w Polsce - podkreśla inicjator
akcji Wojciech Dyląg, rzecznik PIP w Krakowie.

Akcja ma wyjść naprzeciw tym, którzy nie
mogą osobiście odwiedzić urzędu lub mają z tym
trudności, np. osobom niepełnosprawnym, cho-
rym lub zamieszkałym w miejscowościach
znacznie oddalonych od siedzib Inspekcji.

Teraz mają one możliwość otrzymania porady
bez wychodzenia z domu - mówi Dyląg. Do ko-
rzystania zachęcamy wszystkich z całej Polski -
zaznacza rzecznik.

Na razie innowacyjna forma poradnictwa bę-
dzie testowana do piątku, 28 lutego w godz. 7.30-
9 przez program do wideokonferencji Skype,
gdzie należy znaleźć użytkownika o nazwie PO-
RADY PIP Kraków.           PAP/Dziennik Polski

PiP w Internecie
Co roku Państwowa Inspekcja Pracy w Krako-
wie udziela listownie, telefonicznie, mailowo i w
urzędzie ponad 100 tys. porad prawnych. A te-
raz szukający pomocy ekspertów od prawa pra-
cy mogą się kontaktować z PIP też przez wide-
okonferencję - pisze „Dziennik Polski”.
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Drugi pakiet to przygotowany przez Ko-
misję Europejską dokument pt.

„Ramy polityczne na okres 2020-2030
dotyczące klimatu i energii”. Zawiera m.
in. propozycję redukcji emisji dwutlenku
węgla o 40 proc. do roku 2030 oraz
zwiększenia udziału energii z odnawial-
nych źródeł w miksie energetycznym do
27 proc.
 - Wszyscy, którzy mają świadomość, że
polska energetyka jest oparta głównie na
węglu, powinni sobie zdawać sprawę, co
ten drugi pakiet oznacza dla polskiej go-
spodarki. To propozycje zabójcze nie tyl-
ko dla przemysłu, ale również dla małych
firm. Oznaczają utratę setek tysięcy miejsc
pracy. Uderzą również w ciepłownictwo
komunalne i generalnie w budżety domo-
we Polaków. Już dziś udział opłat za ener-
gię stanowi 10 proc. budżetu domowego
przeciętnego Kowalskiego. Jest ponad
dwukrotnie wyższy niż średnia unijna, któ-
ra wynosi 4,5 proc. Przeforsowanie dru-
giego pakietu drastycznie pogłębi tę różni-
cę - mówi Dominik Kolorz.

Przedstawiciele Solidarności zwracają
uwagę, że drugi pakiet jest kontynuacją
pierwszego pakietu klimatyczno-energe-
tyczny przeforsowanego w interesie naj-
bogatszych gospodarek UE. - Od długie-
go czasu ostrzegaliśmy przed skutkami
unijnej polityki klimatyczno-energetycznej,
która dyskryminuje biedniejsze państwa
Unii Europejskiej  z Polską na czele. Pa-
radoksalnie światowy kryzys osłabił nega

miękkie narkotyki przez niektórych polity-
ków i celebrytów.
– Wzrost spożycia marihuany związany
jest z destygmatyzacją tego narkotyku i
upowszechnieniem nieprawdziwych infor-
macji, że jest mniej szkodliwa niż alkohol.
Można powiedzieć, że zwolennicy legali-
zacji marihuany odnieśli sukces. Pytanie,
kto za to zapłaci – komentuje dla „Rz” prof.
Mariusz Jędrzejko, pedagog specjalizują-
cy się w leczeniu uzależnień.

Młodzi po ukończeniu szkoły średniej
chcą iść na studia – deklaruje to 59 proc.
z nich, ale co trzeci chce jednocześnie pra-
cować. Nastroje dorosłych nastolatków
pogarszają się.  W porównaniu z poprzed-
nim badaniem,  z 2010 r., wzrosła dwu-
krotnie (z 13 do 26 proc.) liczba młodych
ludzi, którzy bardzo obawiają się bezrobo-
cia. Badanie objęło uczniów liceów, tech-
ników i szkół zawodowych, a pytano ich
nie tylko o kontakty z narkotykami  czy
używkami, ale i ich postawy, styl życia i
plany na przyszłość.

Braku pracy obawia się większość 18-,
19-latków, a jedna trzecia z nich deklaru-
je, że w razie problemów z posadą byliby
gotowi wyemigrować. Co dziesiąty zało-
żyłby własną firmę, a niektórzy przenieśli-
by się do innego miasta.

www.solidarnosc.org.pl
Więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Drugi pakiet trzeba odrzucić.
Apel do europosłów
Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik
Kolorz i przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek zaapelowa-

li do polskich eurodeputowanych o podjęcie działań mających na celu odrzuce-
nie przez Parlament Europejski tzw. drugiego pakietu klimatycznego.

tywne skutki wdrożenia pierwszego pakie-
tu, ponieważ na skutek spowolnienia go-
spodarczego spadło  zapotrzebowania na
energię, a tym ceny uprawnień emisyjnych
są obecnie kilkakrotnie niższe od pierwot-
nie zakładanych. Komisja Europejska po-
stanowiła ten „błąd” naprawić i w ramach
drugiego pakietu chce zwiększyć możli-
wość ingerowania w rynek handlu upraw-
nieniami emisyjnymi, czyli dać sobie moż-
liwość administracyjnego narzucania cen,
co będzie oczywiście oznaczało skokowy
wzrost cen energii w krajach takich jak
Polska - dodaje Kazimierz Grajcarek.

W dokumencie reprezentanci związku
zwrócili też uwagę na związek wydarzeń
na Ukrainie z bezpieczeństwem energe-
tycznym krajów UE. - Konflikt rosyjsko-
ukraiński wyraźnie pokazał, iż dotychcza-
sowa unijna polityka klimatyczno-energe-
tyczna wymaga głębokiej weryfikacji. De-
karbonizacja przy jednoczesnym uzależ-
nianiu unijnej energetyki od rosyjskich za-
sobów gazu i ropy to błędny kierunek. Nie
ulega wątpliwości, że jednym z kluczowych
elementów budowy stabilnego i bezpiecz-
nego systemu energetycznego w Europie
jest rozwój technologii węglowych. Pol-
ska ma szansę być jednym z inicjatorów i
liderów budowy tego systemu - podkreśli-
li w apelu reprezentanci NSZZ Solidar-
ność. Apel został wysłany do wszystkich
polskich eurodeputowanych w PE.

www.solidarnosc.org.pl
Więcej na www.solidarnosckatowice.pl

Młodzi Polacy smutki topią
w alkoholu i narkotykach
Rośnie liczba nastolatków, którzy boją się o przy-
szłość. Młodzi Polacy smutki topią w alkoholu i palą
marihuanę – ocenia CBOS. Wpływ na to mają też
niektórzy politycy szermujący hasłem legalizacji
miękkich narkotyków.

Młodzi Polacy nie interesują się poli-
tyką (poziom zainteresowania nią

jest najniższy od 1996 r.). Prawie trzy
czwarte uczniów ostatnich klas szkół po-
nadgimnazjalnych nie  potrafi określić, ja-
kie ma poglądy polityczne. Tylko co piąty
pytany o to, która z obecnych partii poli-
tycznych najbardziej mu się podoba, wy-
mienił nazwę. W rankingu partii, które

młodym interesującym się
polityką podobają się najbar-
dziej, liderem jest  PiS
(wskazuje na nią 8 proc.).
Kolejna jest PO (4 proc.
wskazań). Ale Platforma w
porównaniu z sytuacją
sprzed trzech lat zanotowa-
ła spadek o 12 punktów.

Młodzież coraz częściej sięga po wód-
kę, a spośród narkotyków najbardziej roz-
powszechnione są wśród nich przetwory
konopi, czyli marihuana i haszysz – wyni-
ka z badań przeprowadzonych przez
CBOS na zlecenie Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, na które
powołuje się „Rzeczpospolita”. Nie bez
wpływu pozostają akcje promujące tzw.

Po raz pierwszy od 2008 roku w lutym
odnotowano spadek liczby bezrobot-

nych. W urzędach pracy na koniec lutego
zarejestrowanych było 2 257 tys. osób. To
o 3,7 tys. mniej niż w styczniu.

W lutym 2013 r. przybyło 41 tys. osób
bezrobotnych, w lutym 2012 r. - 47 tys., w
lutym 2011 r. - 45 tys., w lutym 2010 r. -
49 tys., a w lutym 2009 r. - aż 84 tys. W
latach 2009-2013 wzrost stopy bezrobo-
cia w lutym wynosił 0,2-0,5 pkt proc.

Pracodawcy zgłosili w lutym do urzę-
dów 95,7 tys. miejsc pracy i aktywizacji
zawodowej czyli o 20 tys. więcej niż w
styczniu (wzrost o 26%). Po raz ostatni
wyższą liczbę ofert pracy zgłoszono w
2008 r., podkreśla resort. W lutym popra-
wę sytuacji odnotowano w 15 wojewódz-
twach. Największy wzrost nastąpił na
Podlasiu - o 53%. hd

www.solidarnosc.org.pl

Bezrobocie w lutym:
nadal 14 procent
Stopa bezrobocia wynosiła na koniec
lutego 14 proc., czyli nie zmieniła się
wobec poprzedniego miesiąca - infor-
muje Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, powołując się na dane z
urzędów pracy.
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Związkowcy z „Solidarności”
ZA Puławy

Obrady rozpoczęto przyjęciem spra
wozdania przewodniczącego z wyko-

nania budżetu SPCH w roku 2013 oraz
preliminarza budżetowego na rok 2014.

Kolejne uchwały dotyczyły zasad roz-
dysponowania dotacji Komisji Krajowej na
wsparcie działań statutowych Regionów i
Sekretariatów Branżowych. I tak Sekre-
tariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „So-
lidarność” postanowił wystąpić  ws. za-
sad rozdysponowania dotacji Komisji Kra-
jowej na wsparcie działań   statutowych
Regionów i Sekretariatów Branżowych:
- na szkolenia związkowe - do realizacji
tego zadania wyznaczono Zbigniewa Li-
sewskiego
- na pozyskiwanie nowych członków, za
co odpowiedzialny bedzie Roman Waw-
rzyniak.
- na pomoc ekspercką, za którą odpowie-
dzialny bedzie Bogdan Kwiatkowski
- na informację wewnątrzzwiązkową - za
realizację tego zadania odpowiada Bole-
sław Potyrała.
- na opłatę składki afiliacyjnej - osobą od-
powiedzialną będzie Tomasz Podlasek.

Następnie omówiono przygotowania do
Kongresu sprawozdawczo wyborczego.
Przewodniczący przedstawił założenia
mającego odbyć się w Spale w dniach 5-7
czerwca Kongresu SPCH. Jednocześnie
wnioskował o wprowadzenie poprawek w
Regulaminie SPCH co do zasady, iż Kon-
gres będzie tylko wyborczy (wnioskuje o
wykreślenie konieczności zbierania sie w
połowie kadencji). Kol. Maluchnik wnio-
skował o pozostawienie dotychczasowe-
go zapisu, poparł go kol. Kwiatkowski
(który woli pozostawić decyzję nowej wła-
dzy w kwestii Rady SPCH).  Po szerokiej
dyskusji, gdzie padało wiele głosów za
utrzymaniem dotychczasowej zasady,
przewodniczący podsumował to w nastę-
pujący sposób: Jeżeli takie jest zapotrze-
bowanie to postarajmy się o to aby dele-
gaci byli obecni na każdym z Kongresów i
cała Rada mogła się spotykać bez zasta-
nawiania czy będzie kworum.

Następnie  głos zabrał przewodniczący
SK GNiG, który musi nas opuścić (ma ju-
tro wybory w swojej organizacji) - zdał re-
lacje z działania w Grupie Kapitałowej jaką
jest PGNiG S.A..

Na zakończenie padła propozycja aby
wybierani delegaci na Kongres (zobowią-
zali się do pracy po wyborze) aby to usku-
tecznić padła też propozycja przekazania
dla szefów Sekcji wykazu obecności de-
legatów na Kongresach oraz członków
RSPC na jej zebraniach.

Przewodnicżacy przekazał Radzie infor-
macje z działalności w okresie od  5 grud-
nia 2013 do 6 marca 2014, informacje z
obrad KK - krótką relację ze spotkania
KK w Kielcach z 16 stycznia br.  Poinfor-

mował, że niebawem ma być spotkanie
szefów Sekretariatów a następnie KK.

W dalszym ciągu omówiono sprawy
dotyczące funkcjonowania Biura SPCH.
Przewodniczący przedstawił kwestię
związaną z odejściem z biura Roberta
Zwolińskiego. Jednocześnie poinformował
o podjętych decyzjach finansowych doty-
czacych pracownic biura.

Informacja o sytuacji w poszczegól-
nych  Sekcjach Krajowych.
* Pierwszy głos zabrał kol. Jerzy Wróbel i
przedstawił sytuację w Sekcji Chemii.
Mówił o zakładach "CUSSONS" we Wro-
cławiu i "Ciech" z Warszawy, omówił też
prowadzoną walkę w "JanikoSodzie". Gru-
pę "Azoty" czeka dalsza konsolidacja, a
zarazem - wg związkowców z Tarnowa
zachwianie sytuacji.  Zostało odczytanie
"Stanowisko" kolegów z Tarnowa.

Następnie wywiązała się dyskusja na
ww. temat którą zainicjował kol. Zieliński
z Polic - mówił o podobnej sytuacji, ale
sprzed 2 lat. Kol. Góra z Azotów Puławy,
odnosząc się do powyższego, sugerował
brak współpracy pomiędzy organizacjami
ZZ "S" w Grupie AZOTY.

Przemysł oponiarski: MICHELIN - całe
szczęście nie mają takich problemów,
wzrasta nawet zatrudnienie i zawarto po-
rozumienie o wzroście wynagrodzenia o
3,5%. Natomiast w DĘBICY pracowni-
cy cieszą się ze zwolnień (dobre odprawy
dla zwalnianych). Są jednocześnie nowe
przyjęcia. Udało się im przeprowadzić za-
kładowe wybory ZSIP.
* Następna sekcja GNiG - kol. Kokot,
przedstawił pokrótce trwające problemy
w PSG a związane z brakiem uregulowań
dotyczących UZP, regulaminu pracy i in-
nych uregulowań propracowniczych.

Koleżanka Hanna Furmańska poindor-
mowała Radę SPCH o odejsciu na eme-
ruturę.
* Sekcja Ceramiki - Mirosław Rogoziński -
także problemy, ale związane z przejęciem
przez Chodzież zakładów w Ćmielowie.
* W Sekcji CPN - Bogdan Kwiatkowski
pochwalił się podpisaniem PPE (w kwo-
cie 150 zł.) dla każdego zatrudnionego. Po-
nadto podpisali porozumienie o wzroście
wynagrodzeń (3000 w formie nagrody)
oraz około 100 zł. podwyżek od sierpnia
wraz wraz z ubezpieczeniem grupowym.
Jednocześnie pracodawca przekazał trzem

centralom nowe lokale dla ich działalności
(dużo lepsze niż mieli dotychczas).

Na zakończenie kol. Bogdan Kwiatkow-
ski poinformował zebranych o swojej de-
cyzji odejścia na emeryturę. Podziękował
wszystkim za lata współpracy i możliwo-
ści współtworzenia naszego Sekretariatu.

Kolejnym naszym kolegą, który prze-
chodzi na zasłużony odpoczynek jest
Walenty Cywiński, także podziękował za
wspólne lata pracy i działania w naszym
Sekretariacie.
* Sekcja Papierników - Marek Ziarnkow-
ski odnosząc się do wypowiedzi kolegów
z Sekcji Chemii zasugerował konieczność
rozwiązywania ich problemów na samej
sekcji. Natomiast w Sekcji Papierników
nie jest tak źle, są to bowiem spółki z kapi-
tałem zagranicznym w zasadzie zachod-
nim. Problemem jest zastraszający wzrost
cen drewna - głównego surowca, który
może doprowadzić do likwidacji tego sek-
tora, bowiem zastraszająco rosną koszty
produkcji. Cegiełkę do tego dokłada sła-
wetny Pakiet Klimatyczny.

Trwają wybory w poszczególnych KZ,
co czasami jest asumptem dla pracodaw-
cy do odłożenia kwestii płacowych w po-
szczególnych zakładach.
* Farmacja - w trzech firmach wybory już
dokonano. Doszły dwie firmy - z Wrocła-
wia i Jeleniej Góry. Problemem jest pod-
kupywanie naszych firm przez inne pod-
mioty. Izraelska TEVA likwiduje Polfę
Kutno i produkcje oraz technologie (pa-
tenty) przenosi do Krakowa.

W pozostałych w zasadzie nie najgorzej.
W warszawskiej „Polfie” z powodu PDO
odeszło 50 % załogi.

Na zakończenie przewodniczący podzię-
kował uczestnikom i organizatorom za
wartę honorową przy grobie ks. Popiełusz-
ki, oraz za wypełnioną ankietę. Dziękował
także za akcję wsparcia dla Ukrainy.

Przewodniczący wyraził zdziwienie bar-
dzo niską frekwencją na szkoleniach or-
ganizowanych przez KK i wyjazdach po-
parcia organizowanych przez KK np. do
Brukseli.

Tomasz Podlasek - zapytał o sekcję
Przemysłu Lekkiego i Sekcję Szklarską.
W obu sekcjach tak naprawdę problemem
jest reaktywacja tych sektorów.

Roman Wawrzyniak

Rada Sekretariatu
Przemysłu Chemicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
W dniach 6 i 7 marca odbyło się posiedzenie Rady SPCH. Ostrowiec Święto-
krzyski wybrano na zaproszenie Zwiazkowców z Fabryki Porcelany w Ćmielo-
wie, którą członkowie Rady zwiadzali po obradach.
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Stare powiedzenie graczy giełdowych
mówi aby kupować akcje kiedy sły-

szy się huk dział („buy on the sound of
cannons”). Kiedy wybucha wojenne za-
mieszanie, kursy akcji nurkują (co wi-
dzieliśmy ostatnio) i wtedy opłaca się je
kupować, bo pójdą w górę wraz z koń-
cem działań wojennych.

Pamiętamy, że rezydujący w Genewie
rosyjski oligarcha i przewodniczący
Światowego Kongresu Żydów, Wiacze-
sław Mosze Kantor, bardzo chciał prze-
jąć nasze Azoty. Nie udało mu się, po-
mimo gorączkowego lobbyingu naszego
byłego prezydenta Aleksandra (Saszy)
Kwaśniewskiego. Ale chyba Mosze
Kantor znalazł rozwiązanie problemu.

Kilka dni temu nasz czołowy domasz-
ny oligarcha, Jan Kulczyk z St. Moritz
ogłosił wezwanie na akcje giełdowej
spółki chemicznej Ciech, w której Skarb
Państwa ma jeszcze spory pakiet akcji.
Skarb Państwa chce te akcje sprzedać,
więc wszystko wskazuje na to, że Jan
Kulczyk kupi przynajmniej 66 % akcji
Ciechu. Tym bardziej, że pewni wysocy
urzędnicy w Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa jedzą mu z ręki.

Ale wątpimy w to, że Jan Kulczyk bę-
dzie się bawił w restrukturyzację Cie-
chu, Kulczyk jest „Prowizjonerem” a nie
„Restrukturyzatorem”.

Czujemy raczej, że Ciech wyląduje z
czasem w rękach Wiaczesława Mosze
Kantora a ten zbuduje nam najpierw
„polski” holding chemiczny a następnie
przejmie Azoty (jako „polsko-polską”
transakcję).

Polska na tym wszystkim raczej nie
wygra, wygra za to Aleksander (Sasza)
Kwaśniewski, lobbysta zarówno Jana
Kulczyka z St. Moritz jak i Mosze Kan-
tora z Genewy. A wiemy jak bardzo
Aleksander (Sacha) Kwaśniewski lubi
Szwajcarię...

Wygrają też Rosjanie. I kto powie jesz-
cze, że nie są oni inteligentni?

Stanislas Balcerac
http://monsieurb.neon24.pl

W Ministerstwie Skarbu Państwa
swoje wstępne propozycje złożyły

takie podmioty jak:
- Chemia Inwestycje sp. z o.o. w organi-
zacji z siedzibą w Warszawie,
- Conbelts Bytom SA,
- KANE Aluminium sp. z o.o. S.K.A. z
siedzibą w Janikowie,
- Marek Ignacy Michalski z Nowego
Dworu,
- Tar Heel Capital II Fundusz Inwestycyj-
ny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
z siedzibą w Warszawie.

Minister Skarbu Państwa w grudniu za-
prosił wszystkich zainteresowanych do
negocjacji w sprawie nabycia 2 641 460
akcji imiennych, o wartości nominalnej 10
zł każda, stanowiących 85% kapitału za-
kładowego spółki Bydgoskie Zakłady
Przemysłu Gumowego „Stomil” SA.
100% akcji spółki jest własnością Skar-
bu Państwa.

Podstawowym przedmiotem działalno-
ści bydgoskiej spółki jest produkcja szero-
kiego asortymentu wyrobów z gumy w
tym wysokociśnieniowych węży hydrau-
licznych i przewodów hydraulicznych, pro-
dukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników
z tworzyw sztucznych.

źródło: Min.Skarbu Państwa

CIECHoroba!
Ofensywa: Władimir Putin na Krymie
a Wiaczesław Mosze Kantor w Cie-
chu? Patrzymy na front wschodni a
tymczasem Rosjanie przechodzą do
ofensywy u nas. Wiaczesław Mosze
Kantor z Genewy nie kupił wprawdzie
Azotów ale chyba kupi najpierw Ciech
a potem zbuduje „polski” holding
chemiczny przy pomocy Jana Kulczy-
ka z St. Moritz.

Są chętni
na bydgoski Stomil
W odpowiedzi na publicznie ogłoszone w połowie grudnia

ub.r. zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Bydgoskie Za-
kłady Przemysłu Gumowego „Stomil” SA pojawiły się konkretne oferty

Według MSP rynek zbytu dla produktów spółki
jest bardzo perspektywiczny. Wytwarzane wyro-
by znajdują zastosowanie w wielu sektorach go-
spodarki, m.in.: w górnictwie (głównie węgla), bu-
downictwie, rolnictwie i przemyśle maszynowym.

Produkcja wyrobów gumowych prowadzona
jest w dwóch zakładach w Bydgoszczy i Łabi-
szynie. Firma zatrudnia obecnie około 370 pra-
cowników. Jej roczna sprzedaż w poprzednich
latach (bez roku 2013) oscylowała wokół 60 mln
złotych. Spółka w 2010 roku zanotowała stratę
netto na poziomie 1,5 mln złotych, by rok później
zarobić „na czysto” ponad 1,2 mln złotych. W
2012 roku znowu miała stratę tym razem wyno-
sząca 1,3 mln złotych.                 www.wnp.pl

Przeciągają się negocjacje płacowe w tarnow-
skich Azotach. Dziś kolejna runda rozmów.

Związkowcy domagają się wzrostu średniej pła-
cy o 300 zł brutto. Kierownictwo spółki dotąd na
spełnienie tych warunków się nie zgodziło. W
rozmowach z zarządem uczestniczą przedsta-
wiciele wszystkich pięciu związków działających
w spółce. Zrzeszają ponad połowę spośród około
2100 pracowników Azotów.

Po raz ostatni płace podnoszono w spółce sto-
sunkowo niedawno, bo latem ubiegłego roku.
Załoga oczekuje jednak kolejnej podwyżki. Po-
wód? Pensje w Tarnowie należą do najniższych
wśród czterech spółek Wielkiej Syntezy Chemicz-
nej wchodzących w skład Grupy Azoty. Zbliżone
są do wynagrodzeń w Policach, ale niższe o ok.
500 zł brutto od poborów w Kędzierzynie.
- Zarząd wielokrotnie obiecywał wyrównywanie
poziomu płac w Grupie. Chcemy, by się z obiet-
nic wywiązywał - podkreślają związkowcy.

Kontrowersje w Azotach dotyczą nie tylko płac.
Związkowcy coraz głośniej domagają się zmia-
ny nazwy spółki. Tak, by jednoznacznie wskazy-
wała, że to Tarnów jest siedzibą jednej z najwięk-
szych europejskich firm chemicznych. Chcą rów-
nież przeforsowania w Sejmie ustawy, uznającej
Grupę Azoty za spółkę strategiczną dla gospo-
darki narodowej. - Zabezpieczyłoby to w przy-
szłości firmę przed wrogim przejęciem - mówi
Andrzej Sikora, szef „S" w Azotach.

Andrzej Skórka - Polska Gazeta Krakowska

Azoty chcą podwyżek
i zmiany nazwy firmy

Minister skarbu podjął decyzję o do-
puszczeniu do dalszego etapu proce-
su prywatyzacji bydgoskiego Stomilu
trzech oferentów. Ze względu na swój
profil produkcji to ważna dla branży
górniczej spółka.

Kto kupi ważną dla górnictwa
spółkę chemiczną?

Prawo do przeprowadzenia ograniczonego ba-
dania spółki i złożenia wiążących propozycji

warunków umowy (ofert wiążących) otrzymali:
Conbelts Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu, Kane
Aluminium Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Janiko-
wie, oraz Marek Ignacy Michalski zam. w No-
wym Dworze.

Bydgoski Stomil to spółka z ponad 90-letnią tra-
dycją w produkcji wyrobów gumowych. Oferuje
bardzo szeroką gamę produktów, kierowaną głów-
nie do odbiorców dóbr przemysłowych. Są to wy-
sokociśnieniowe węże hydrauliczne i przewody
hydrauliczne; węże przemysłowe; gumowe płyty
i wykładziny; sznury profilowe (uszczelnienia);
mieszanki gumowe oraz inne wyroby gumowe
formowe two-rzące szeroko pojętą grupę tzw. ar-
tykułów techniczno-gumowych.

Rozpoczęły się negocjacje związków z
zarządem w sprawie płac. Przedstawi-
ciele załogi chcą też powrotu Tarnowa
do nazwy Grupy Azoty.
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Firma najbogatszego Polaka wezwała do sprze-
daży ponad 34,78 mln akcji Ciechu. W sumie

chce skupić 66 proc. kapitału spółki. Zaoferowa-
na cena to 29,5 zł za akcję - podał pośredniczący
w wezwaniu DM BZ WBK. Przyjmowanie zapi-
sów rozpocznie się 25 marca 2014 r., a zakończy
25 kwietnia.
- Zamiarem wzywającego jest wspieranie spółki
w jej dotychczasowej oraz planowanej działalno-
ści oraz podjęcie działań mających na celu do-
prowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynko-
wej oraz finansowej. Wzywający zamierza dą-
żyć do integracji działalności spółki ze spółkami
w ramach swojej grupy kapitałowej oraz poszu-
kiwać synergii po stronie kosztów operacyjnych
działania spółek w grupie - napisano w treści
wezwania.

KI Chemistry chce utrzymać akcje Ciechu w
obrocie na rynku regulowanym. We wtorek na
zamknięciu za akcje Ciechu płacono 32,81 zł.

„Spółka Ciech jest przeznaczona do prywaty-
zacji. Skarb Państwa z zadowoleniem przyjął in-
formację o zainteresowaniu inwestorów akcjami
Ciechu. Ponieważ spółka jest notowana na gieł-
dzie, zbycie udziałów Skarbu Państwa może się
odbyć również za pośrednictwem odpowiedzi na
wezwanie. MSP będzie analizowało złożoną
przez KI Chemistry propozycję” - napisano w
komunikacie MSP.

Podstawowym pytaniem jest jak do wezwania
ustosunkuje się Skarb Państwa. Obecnie dyspo-
nuje on ponad 20,4 mln akcji Ciechu. Stanowią
one 38,72 proc. udziałów w kapitale zakładowym
spółki. Jeśli KI Chemistry chce faktycznie skupić
66 proc. kapitału spółki porozumienie z resortem
jest nieodzowne.

Dlaczego najbogatszy Polak zainteresował się
chemiczną spółką? Odpowiedź jest o tyle istot-
na, że Ciech, który kilka lat temu był największą
spółką chemiczną w kraju popadł w tarapaty.
Spółka zwyczajnie przeinwestowała, dekoniunk-
tura na rynku chemicznym, pogorszenie otocze-
nia i koszty obsługi zadłużenia w pewnym mo-
mencie mocno obciążyły spółkę. Jednak zmia-
na zarządu, bardzo ostry program oszczędno-
ściowy (nie bez protestów związków zawodo-
wych) spowodował, że firma zaczęła poprawiać
wyniki finansowe.

I właśnie w takim momencie pojawiło się we-
zwanie. Nie da się ukryć, że dobrze zarządzany
Ciech to firma o dobrych perspektywach. Główny-
mi produktami Grupy są soda kalcynowana

Ponad 300 pracowników Sody Polskiej
Ciech przez pół godziny blokowało dro-

gę wyjazdową z Inowrocławia. W ten spo-
sób chcieli zamanifestować swoje nieza-
dowolenie z polityki realizowanej przez
zarząd spółki.

W rękach nieśli transparenty: „Stop dla
wyprzedaży majątku”, „Żądamy podwy-
żek płac”, „Soda góruje, a Ciech ją dołu-
je”, „Stop dla likwidacji stanowisk pracy”,
„Żądamy godności i poszanowania”.

Boją się o pracę.
Wyszli na ulicę
Mimo znakomitych wyników finansowych, kontynuowana jest redukcja zatrud-
nienia. Redukowane są także wynagrodzenia i wszelkiego rodzaju dodatki.
- Sprzedaż funkcjonuje znakomicie. Nie nadążamy produkować. Tymczasem
próbuje się obniżać pensje i zwalnia się ludzi, mimo że na niektórych instala-
cjach są braki kadrowe - przekonują związkowcy.

W proteście wzięli udział także byli pra-
cownicy zakładów sodowych. - Przybyłem
tutaj, by wesprzeć tych młodych lu-dzi. Przed
nimi jeszcze tyle lat do emerytury. A tutaj źle
się dzieje. Ta firma długo w ten sposób nie
pociągnie -wyznał nam Jan Sądel.
- Jesteśmy przeciwko niesprawiedliwości.
Występujemy w obronie miejsc pracy.
Poprzedni i obecni prezesi mówili, że
stworzą nowe etaty. Od 2010 roku z pra-
cy odeszło ponad 400 osób. W 2013 roku
zwolnienia miały się skończyć. Tymcza-
sem w styczniu wręczono już siedem ko-
lejnych wypowiedzeń - opowiada Marek
Wiśniewski, przewodniczący zakładowej
„Solidarności”.

Jarosław Dombek, przewodniczy Wolne-
go Związku Zawodowego Pracowników
Produkcji przekonuje nawet, że Soda jest
w dobrej kondycji. - Sprzedaż funkcjonuje
znakomicie. Nie nadążamy produkować.
Tymczasem próbuje się obniżać pensje i
zwalnia się ludzi, mimo że na niektórych
instalacjach są braki kadrowe - zdradza.

Tymczasem zarząd spółki w przesłanym
do mediów oświadczeniu informuje:
„Głównym założeniem jakie czyni zarząd
w kierowaniu podległą mu spółką jest jej
dobro i dalszy rozwój. Wzmieniającym się
dynamicznie otoczeniu, wzrastającym po-
ziomie konkurencyjności i efektywności
niezbędne jest podejmowanie działań ma-
jący na celu dostosowanie spółki do tych
zmieniających się warunków” - czytamy.
Dalej pada następujące zdanie: „zarząd nie
odrzuca propozycji organizacji związko-
wych w sprawie wzrostu płac zasadni-
czych pracowników, lecz nie wcześniej niż
w 2015 roku”. Zarząd przekonuje również,
że poziom zatrudnienia planowany na bie-
żący rok jest konsultowany ze związkami.
Szczegółów dotyczących ewentualnych
zwolnień nie podaje. Podkreśla jednak, że
„proponowany poziom zatrudnienia zabez-
piecza całkowicie potrzeby spółki”.

Zaniepokojona sytuacją zakładów sodo-
wych jest również poseł Anna Bańkow-
ska. Po raz kolejny wystosowała interpe-
lację do ministra skarbu. „Jaka jest wizja
Skarbu Państwa dotycząca utrzymania i
rozszerzenia produkcji sody w zakładach
w Inowrocławiu i Janikowie?” - dopytuje
Anna Bańkowska.        Gazeta Pomorska

(drugie miejsce w Europie) i żywice po-
liestrowe i epoksydowe, środki ochrony roślin i
nawozy oraz inne chemikalia, mające zastoso-
wanie w przemysłach szklarskim, meblowym,
spożywczym, budownictwie i rolnictwie. Zwłasz-
cza w biznesie sodowym Ciech wiedzie w Euro-
pie prym. Przy doinwestowaniu i zintegrowaniu z
innymi firmami Ciech może odzyskać swój blask.

Jednym z kluczowych pytań każdego wezwa-
nia jest kwestia cena. Tu KI Chemistry proponuje
29,5 złotego za akcję. Tymczasem po dwóch go-
dzinach środowego handlu na GPW papiery Cie-
chu kosztowały niemal 5 złotych więcej.

Mimo wszystko nie oznacza to, że oferta firmy
Jana Kulczyka nie spotka się z pozytywnym od-
zewem. Około miesiąca temu analitycy DM
BDM w opublikowanym wówczas raporcie pod-
wyższyli cenę docelową jednej akcji Ciechu do
25,4 zł (papiery spółki kosztowały wówczas 33
zł). Taka wycena była spowodowana tym, że gieł-
da nie uwzględniła szeregu ryzyk operacyjnych.

Jak tłumaczyli, konkurencyjność Ciechu pod-
nosiły niskie ceny węgla w Polsce (minus 10 proc.
rok do roku) przy wysokich kosztach europejskich
producentów opartych na energetyce gazowej
(plus 12 proc. rok do roku). Podwyżki cen sody
wspierał także korzystny bilans popytu do poda-
ży. Przy oczekiwanym spadku cen gazu w Euro-
pie przewaga ta będzie systematycznie maleć -
podkreślali analitycy.

Co więcej według nich od 2015 roku spodzie-
wana jest nadprodukcja sody. Ma to związek z
przyrostem mocy produkcyjnych zarówno w Eu-
ropie, jak i w Azji. Średnioroczny przyrost szaco-
wany jest na ok. 6 proc. do 2017 roku. Może to
wywołać presję na ceny produktu.

Tym samym cena zaoferowana przez Jana
Kulczyka wcale może nie być taka niska. Pakiet
jaki chciałby kupić kosztowałby ponad miliard
złotych.                                            www.wnp.pl

Kulczyk chce kupić
Grupę Ciech
Wchodząca w skład grupy Kulczyk In-
vestments spółka KI Chemistry ogło-
siła wezwanie na większościowy pakiet
akcji Grupy Ciech. Los chemicznego
potentata będzie zależał od tego, co w
sprawie spółki zdecyduje się począć
jej główny akcjonariusz Skarb Państwa.
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Kilka lat temu Katarzyna Dacyszyn, projek-
tantka mody, dała ogłoszenia do łódzkich ga-

zet, że zatrudni włókniarki w pracowni – nie zgło-
siła się ani jedna. Dr Inga Kuźma, antropolożka z
Uniwersytetu Łódzkiego, mówi, że włókniarki –
najliczniejsza łódzka grupa robotnicza od ponad
130 lat – wymknęły się badaniom społecznym w
czasie zmiany ustrojowej lat 90., gdy traciły pra-
cę w padających fabrykach. Plajta i grupowe zwol-
nienia nie były wtedy badane pod względem płci
– dawne włókniarki wróciły do zainteresowań so-
cjologów niedawno, ale już z klucza kręgu „bie-
da łódzka”, a dokładniej feminizacja biedy.

Senator Ryszard Bonisławski, prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Łodzi, znawca miasta, łodzianin i
potomek łódzkich pionierów, ma w
swoich zbiorach zdjęcie wyna kona-
ne na podwórzu robotniczego domu
w początkach XX w. – stoi pięć włók-
niarek, koleżanki babci. Babcia, też
włókniarka, dotykała palcem każdej
z nich i objaśniała wnukowi: to jest
Niemka, to Czeszka, dalej Polka, Ru-
sinka, Żydówka. Taka była Łódź, gdy
mówili o niej ziemia obiecana – wie-
lokulturowa i kobieca. Babcia Broni-
sławska robiła pierogi ruskie, których
nauczyła ją Rusinka, w fabryce dzie-
liła się kanapkami z żydowskimi
dziewczynami, które koniecznie
chciały spróbować szynki, za to one
przynosiły babci rybę w szarym so-
sie z rodzynkami.
Przemysł XIX w. przyciągał kobiety

do Łodzi, mówi senator, wcześniej nie garnęły
się do pracy fabrycznej – to był pierwszy etap
emancypacji. Była to emancypacja nie tyle ide-
owa, co użytŁódź kowa: kobiety ze wsi i małych
miasteczek przybywały do łódzkiego molocha,
by poprawić sobie warunki życia. Awans społecz-
ny był wówczas w Łodzi błyskawiczny – po krót-
kim przyuczeniu stawały przy maszynach i już
były z miasta, zarabiały niewiele, ale znikał wiej-
ski głód przednówka, który tak dobrze znały. Fa-
brykant dawał mieszkanie na fabrycznym osie-
dlu – niby drewniane domki jak przy fabryce Ju-
liusza Kuntzera, ale ze wspólną ubikacją na po-
dwórku, która uchodziła za luksus. Ubrania i je-
dzenie kupowało się w fabrycznych sklepach, po
robocie można było tańczyć w balecie fabrycz-
nym albo grać w fabrycznym teatrzyku.

Panowie fabrykanci – Niemcy, Żydzi, rzadziej
Polacy – handlowali głównie z Rosją i Chinami, ale
w czasach łódzkiej prosperity atakowali także ryn-
ki zachodniej Europy zdominowane przez Angli-
ków. Lodzermensch – mówiło się o łodzianach, a o
ile na ziemiach zamieszkanych przez Polaków
brzmiało to obraźliwie, angielscy fabrykanci z
Manchesteru wymawiali to słowo z szacunkiem –

jak o konkurencji, przed którą czuje się obawę.
Bowiem Łódź jako miasto powstała z niczego, na
pustym polu, powołana do życia decyzją gospo-
darczą – a więc dla drapieżnego zarabiania pienię-
dzy na właśnie otwartym wielkim rynku rosyjskim.
W krótkim czasie lodzermensche-fabrykanci do-
rabiali się fortun, ale że chcieli zarabiać więcej,
potrzebowali więcej ludzi do pracy.
Kobiety były w pracy
przy maszynach niezbędne.

Chodziło głównie o rozmiar palców – sama ob-
sługa maszyny włókienniczej była prosta i jedno-
stajna, ale zręczne dłonie mogły produkować
materiał lepszej jakości, więc droższy. Poza
wszystkim jednak – a tego nie mówiło się głośno

przez kolejne dziesięciolecia – kobiecie można
było płacić za pracę mniej niż mężczyźnie. Ucho-
dziły też za pokorniejsze i mniej zorientowane
politycznie – nieskore do buntów i strajków prze-
rywających ciągłość produkcji.

Dr Izabela Desperak, socjolog z Uniwersyte-
tu Łódzkiego, założycielka nieformalnej grupy
Łódź Gender, urodzona w dzielnicy Bałuty, pa-
mięta zajęcia z proorientacji zawodowej w szko-
le podstawowej. Zaprowadzono ich klasę do fa-
bryki im. Juliana Marchlewskiego (czyli daw-
nej Izraela Poznańskiego, później zwanej Po-
ltexem, a obecnie znanej jako Centrum Handlo-
we Manufaktura i luksusowy hotel Andel’s), by
zapoznać z pracą włókniarki.
Pył w powietrzu
i potworny hałas maszyn,
jak huk startującego odrzutowca, mówi dr De-
sperak, mnóstwo kobiet, z których każda obsługi-
wała kilka maszyn, biegało po hali utartymi ścież-
kami. To było jak memento – koniecznie iść do
liceum, żeby tylko nie wylądować w fabryce. Bo
można było podjąć pracę już w wieku 15 lat –
fabryka od dziesięcioleci organizująca włókniar-
kom całe życie, oferowała też przyuczenie za-
wodowe w przyfabrycznej szkole, a później tak

że mieszkanie, opiekę zdrowotną, dom wczaso-
wy, kółka zainteresowań – w tym balet i teatr, jak
za pierwszych kapitalistów. Dla wielu dziewczyn
był to atrakcyjny plan na życie.
W latach 60. i 70. Łódź
wciąż była „miastem w procesie”,
nikt jeszcze nie przeczuwał, że tak daleko posu-
nięta opiekuńczość fabryki wyhodowuje ludzi bez-
radnych – bez umiejętności społecznego przysto-
sowania do zmian rynkowych, o których też niko-
mu się nie śniło. W Łodzi było stabilnie: włók-
niarki pracowały na trzy zmiany, a że była to pra-
ca na akord, maszyn nie wyłączano wcale, zmia-
ny przekazywały sobie robotę z rąk do rąk; zbyt
zagwarantowany w bratnich republikach ZSRR;
widoki na mieszkanie zakładowe w wymarzo-
nych blokach; goździk i przemówienie dyrektora
z okazji Dnia Kobiet – brak powodów do bunto-
wania się. A także brak wykształcenia i czasu na
buntowanie się. Co prawda od dawna były już
symptomy fabrycznego totalizmu – bo jak wytłu-

maczyć, że na podstawie uchwa-
ły z 1952 r. „W sprawie zwięk-
szenia stanu zatrudnienia kobiet”
włókniarki matki oddawały dzie-
ci do tygodniowych żłobków i
przedszkoli fabrycznych, by mieć
czas na stanie przy maszynie?
Jak wytłumaczyć, że – gdy fa-
bryka z racji nadmiaru zamówień
przejmowała na hale produkcyj-
ne stołówki zakładowe i przed-
szkola – matkom doradzano cza-
sowe oddawanie dzieci do domów
dziecka? Na początku lat 70., aby
uprościć drogę pracowników do
fabryk, wprowadzono w Łodzi
nowy sposób kształcenia pracu-
jących: podstawowe i średnie stu-

dium zawodowe, bo przecież i tak większość
uczniów nie dostanie się na studia – wtedy pójdą
od razu do maszyn.

Było w tym niebezpieczeństwo uwięzienia w jed-
nej klasie społecznej na pokolenia, bo w robotni-
czych, fabrycznych rodzinach łódzkich – wywo-
dzących się z biedoty wsi i miasteczek – panowało
przekonanie, że należy „mieć porządny fach w
ręku”. A skoro fabryka potrzebuje włókniarek, to
na co komu dziwactwo studiów? W ten sposób, jak
pisała POLITYKA w 1974 r., szeregowych lodzer-
menschów determinowało kryterium ich urodze-
nia – w Łodzi dziedziczyło się pozycję społeczną,
która za 20 lat miała być już tylko odziedziczonym
ubóstwem. W połowie lat 90. gazety pisały o włók-
niarkach: pokorne mięso fabryczne.
Dziś ulica Ogrodowa w Łodzi
dzieli okolicę na luksus i biedę –
po jednej stronie blichtr centrum handlowego Ma-
nufaktura i hotelu, gdzie cena pokoju jedynki wy-
nosi prawie 500 zł; po drugiej famuły, czyli przyfa-
bryczne domy familijne budowane przez Izraela
Poznańskiego dla jego siły roboczej, obecnie w
stanie „śmierci technicznej”, a także ruina fa-
brycznej przychodni zdrowia. Famuły psują widok
z okien hotelu i mają być wyremontowane-

Goździk dla włókniarek
Kiedyś – miasto stu kominów, koszary armii włókniarek.
Wiadomo, skąd się wzięły, nie wiadomo, gdzie przepadły.



13 czerwca 1987 roku Papież
Jan Paweł II odwiedził
włókniarki w Uniontexie
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a w związku z tym trzeba wyprowadzić
całe rodziny, wśród nich te byłych włókniarek. W
famułach marzeniem jest, jak w latach 70. XX
w., blok z wielkiej płyty oraz, jak w latach 20.,
własna ubikacja.

Bo famuły to wielkie studzienne podwórza peł-
ne ludzi w środku dnia. Tu już fabryki nie ma, już
się ludzie wymieszali – ale jeśli rozmawiają pod
klatką starsze, skromnie ubrane panie z siatkami
zakupów, to jest elita – byłe włókniarki z prawem
do emerytury. Ich córki, których wychowy-wanie
fabryka rozpoczęła według starego schematu,
zanim upadła, już takiego prawa nie miały – w
latach 90. zwalniano je masowo w wieku ok. 40
lat. Często później czekały całymi dniami pod
zamkniętą na głucho bramą zakładu na pienią-
dze za pracę, których nie dostały z powodu plajty
fabryki w nowym polskim kapitalizmie. I nawet
nie wiedziały – co dzisiaj jest już dla gendero-
wych socjologów jasne – że są ofiarami zwolnień
płciowych, niszczących ich utarty od pokoleń łódz-
ki tryb życia, a także tryb ich dzieci.
Były już za stare,
według ewentualnych pracodawców,
mówi dr Izabela Desperak, w dodatku same uwa-
żały się za skażone Peerelem. Czterdziestka była
dla kapitalizmu lat 90. cezurą – i wiekową, i psy-
chologiczną – młodsze włókniarki nie potrafiły ak-
tywnie szukać pracy, znajdowały preteksty, żeby
nie szukać wcale: nie znam angielskiego, nie na-
uczę się obsługi kasy fiskalnej. A choć Łódź, mimo
zamykania fabryk, szyć nie przestawała, włókniarki
stały w kolejkach po zasiłek, bo cenniejszymi od
nich pracownicami okazały się np. Wietnamki szy-
jące na akord w ośrodku pod Łodzią, który w mie-
ście nazywano obozem pracy.
Strajk 1971 r. nagle zainteresował
Łodzią ludzi ze szczytów
władzy państwowej.
W latach 70. oficjalna propaganda promowała w
mediach etos łódzkiej włókniarki – częste migaw-
ki w „Dzienniku Telewizyjnym”, uśmiechająca
się zalotnie znad maszyny dziewczyna, w tle pieśń
„Prząśniczka” Moniuszki. Maszyny fabryczne
wymieniano na współczesne. Przeprowadzono
pierwsze poważne badania socjologiczne wśród
włókniarek – ich wyniki były przerażające. Np.
okazało się, że łódzka tkaczka sypia 5,5 godziny
na dobę, co trzecia ciąża włókniarki wymaga szpi-
tala z powodu powikłań, co dziesiąte dziecko jest
wcześniakiem, w dodatku umieralność noworod-
ków sięga 20 proc. z powodu ciężlata kiej pracy,
jaką panie w tym mieście wykonują od ponad 100
lat. Socjologowie pisali o „drastycznym zdaniu
kobiet na własne siły”, że niektóre z nich pracują
tak ciężko w domu, że pracę w fabryce uważają
za odpoczynek: „idę odpocząć do pracy”. Kobie-
ty w tym przemyśle – nie wiadomo dlaczego na-
zywanym lekkim – chorowały na astmę, choroby
wzroku, głuchotę, żylaki. Ścigały się ze sobą na
wypracowane normy, a w nagrodę dostawały przy-
bory do makijażu, których nigdy nie używały.

W 1980 r. wynikło z badań, że większość włók-
niarek spędza wolny czas na szyciu, aż 90,7 proc.
odpowiadała, że najważniejszym obowiązkiem

kobiety jest dbałość o dom, 78 proc. uważało, że
kobieta powinna odciążać męża od zajęć domo-
wych, by mógł on wykonywać swoją pracę – jej
praca to „zło konieczne”. Jedna piąta kobiet twier-
dziła, że nie ma żadnych życzeń i marzeń.

W 1853 r. Oskar Flatt, autor pierwszej mono-
grafii Łodzi, napisał: „Łódź to najbardziej ame-
rykańskie miasto Europy”. Takie amerykańskie
porównania nigdy już Łodzi nie opuściły – jest w
wieku miast amerykańskich, ma amerykański
prostopadły układ ulic, na początku XX w. rozwi-
jała się w tempie znanym tylko z Chicago i Los
Angeles, a ostatnio pisze się o Łodzi nawet jako o
polskim Detroit – mieście bankrucie.

Tylko że nad ogłoszeniem bankructwa Łodzi
zastanawiano się już w 1992 r. Upadek fabryk już
to miasto widziało – panowie w surdutach strze-
lali sobie z tego powodu w głowy lub podpalali
zakłady, chcąc wyłudzić odszkodowania. Ale te-
raz – mimo upadku największego w historii – nikt
się nie zastrzelił, bo padały zakłady państwowe.
Wśród kobiet bezrobocie wynosiło na początku
lat 90. aż 70 proc.
To był dziwny czas powrotu
do wilczego kapitalizmu,
z którego przecież to miasto zostało wyhodowane.
Rosja była w kryzysie gospodarczym – wschodnie
rynki się zamknęły. Polskę zalewała tandeta odzie-
żowa z Chin i druga tandeta z lumpeksów zachod-
niej Europy. Federacja NSZZ Przemysłu Lekkie-
go walczyła przeciw temu nawet bronią ekologiczną
– podnoszono, że sprowadzane do Polski tekstylia
mają szkodliwe dla środowiska domieszki sztucz-
nych tkanin. Pod koniec lat 90. Federacja propono-
wała Straży Granicznej, że za darmo przeszkoli
celników pod kątem tych szkodliwych materiałów.
Straż odpowiedziała, że i tak nie ma pieniędzy na
wydelegowanie strażników na szkolenia do Łodzi.

Ten nowy kapitalizm przyniósł ze sobą także
wolne związki zawodowe oraz zmianę mentalno-
ści klienta łódzkiego. To z kolei powodowało, że
kulejący przemysł miasta, nazywany „monokul-
turą przemysłową”, dobijał się własną pięścią. W
ostatnich rozmowach z dziennikarzami ostatni dy-
rektorzy ostatnich państwowych zakładów włókien-
niczych skarżyli się, że latem, kiedy spływa naj-
więcej zamówień na nowe kolekcje ubrań, związ-
ki zawodowe żadają urlopów dla załogi. Równo-
cześnie tępione przez związki zawodowe lumpek-
sy chętnie były odwiedzane przez łodzian, w tym
przez zredukowane oraz wciąż pracujące włók-
niarki, ponieważ w przeciwieństwie do rodzimej
produkcji były tam ubrania tanie i modne.

Nikt nie szanował pracy, wspomina senator Bo-
nisławski, z przyczyn ekonomicznych kupowano
ubrania tańsze z importu. A kiedy już rynek w Łodzi
upadł, nic nie mogło go uratować. Bonisławski
uważa, że całe 90. Łódź straciła na gonienie swej
włókienniczej legendy z przeszłości, zamiast in-
westować w przyszłość. Podpowiadał stworzenie
centrum konferencyjnonaukowego – wszak już
pierwsi kapitaliści w XIX w., np. pan Karol Sche-
ibler, uważali, że rozwijanie przemysłu w jednym
tylko kierunku jest niebezpieczne i dla przemysłu,
i dla ludzi, i dla miasta.

Trudno w Łodzi o
włókniarki,
potwierdza senator Ry-
szard Bonisławski, bo
przecież tyle już lat mi-
nęło od potęgi łódzkie-
go przemysłu. Ale, mówi też senator, to miasto od
zarania polegało na tym, że tu ludziom się chcia-
ło mieć pomysły i rozwijać – więc teraz która
włókniarka chciała, przekwalifikowała się.

Tak naprawdę stukot maszyn w Łodzi nie ucichł,
nie wiadomo tylko, gdzie stukają. Bo wciąż się w
mieście szyje, ale dużo w szarej strefie – w gara-
żach, piwnicach, chałupniczo. Albo w małych za-
kładzikach – te zresztą często przenoszą się poza
miasto, bo tu i drożej, i wszystko rozkopane, że
trudno przejechać. Skąd biorą panie do pracy?

Izabela Desperak uważa, że tak jak pokutuje
jeszcze w Polsce przekonanie, że praca kobiety
jest mniej warta, tak samo uważa się powszech-
nie, że każda kobieta potrafi szyć na maszynie.
Więc może wiadomość o pracy rozchodzi się szep-
tanką? Bo że się w Łodzi szyje, można się przeko-
nać, kiedy pojechać do centrum Ptak pod miasto,
do Rzgowa – kilka ogromnych hal z ubraniami,
ciągły ruch tirów i furgonetek, drogie samochody
właścicieli sklepów, jest i podaż, i popyt.

U zarania tego nowego kapitalizmu powtórzy-
ły się wszystkie XIX-wieczne mechanizmy. Jak
zauważyła dr Desperak, nawet włókniarki, które
przekwalifikowały się i założyły własne firmy,
przejęły styl zarządzania znany im z fabryk, w
których wcześniej pracowały. Niektóre garażo-
we zakłady co dnia  organizowały nabór na
szwaczki, zgłaszały się kobiety, sadzano je przy
maszynach, by przez pierwszy dzień pokazały,
co potrafią. Pracowały za darmo – następnego
dnia przychodziły nowe kandydatki na próbę i tak
w kółko. Dziś dominuje w okolicach Łodzi włó-
kiennicza anonimowość – materiały na ubrania
krążą po Unii Europejskiej, wykroje przychodzą
mailem, polskie szwaczki zszywają kilka skraw-
ków materiału i ekspediują towar dalej – guziki
przyszywa inny kraj, metki inny. Jakie metki i
gdzie można kupić gotowy strój – nie wiadomo.
Inga Kuźma opowiada, że pewien NGO próbo-
wał ostatnio w Łodzi zdefiniować etos tutejszej
robotnicy. Dyskusja zatrzymała się na trudnościach
ze sformułowaniem źródeł etosu – nie wiadomo,
czy będzie dalszy ciąg. Dr Kuźma jest wolonta-
riuszką w noclegowniach łódzkich – spotyka tam
dawne włókniarki. Po życiowych sztormach, bez-
domne, po rozwodach i chorobach – sieroty po
ziemi obiecanej. Niektóre rano idą do pracy przy
szyciu, ale zarabiają za mało, żeby starczyło na
mieszkanie, a za dużo, żeby w noclegowni przy-
znać, że pracują.

Obie panie – Desperak i Kuźma – działają w
nieformalnym kolektywie feministycznym Kobie-
ty znad Łódki. Współtworzyły Łódzki Szlak Ko-
biet – zestaw tras miejskich inspirowanych
łodziankami, bo Łódź zawsze była kobietą. Ale
ostatnio ktoś dostał mandat, gdy w happeningu
zmienił tablicę z nazwą Aleja Włókniarzy na Aleja
Włókniarek.      Marcin Kołodziejczyk - Polityka
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Na początku 2008 r. tygodnik „Newswe-
ek” pisał o Krośnie: „Żeby zobaczyć go-
spodarczy cud, nie trzeba jechać do Irlan-
dii. Wystarczy odwiedzić 50-tysięczne
Krosno”. W mieście było zarejestrowa-
nych około 5,5 tys. podmiotów gospodar-
czych, czyli co 10. mieszkaniec Krosna
miał własną firmę. Stopa bezrobocia wy-
nosiła zaledwie niespełna 5 proc.

Symbolem sukcesu były Krośnieńskie
Huty Szkła – największa firma w mieście,
znany eksporter ręcznie robionego szkła,
zatrudniający ponad 3 tys. pracowników.
Kontrolowany przez prywatnego właści-
ciela Zdzisława Sawickiego. Pod koniec

2008 r., gdy światowa gospodarka stanęła
nad przepaścią, kryzys pogrążył krośnień-
skie firmy. Zwolnienia posypały się w pro-
dukującej amortyzatory Delphi Krosno i
fabryce Goodrich znanej m.in.z części do
podwozi boeingów.

Jak szkło się rozbiło Sąd ogłosił upadłość
KHS w marcu 2009 r. Spółka była przy-
gnieciona ponad 300 mln zł długów. Wte-
dy mówiło się, że do upadku KHS przy-
czyniły się kryzys i spadek zamówień.
Teraz już wiadomo, że swój udział w nim
mieli także zarządzający firmą. W ubie-
głym roku, po pięcioletnim śledztwie, do
sądu trafił akt oskarżenia przeciwko pię-
ciu osobom, które w latach 2002-09 za-
rządzały Krośnieńskimi Hutami Szkła. We-
dług prokuratury bezpośrednio przyczyni-

wpodobny sposób zlikwidować Fabrykę
Obuwia Sportowego „Fabos” wKrośnie i
Zakłady Przemysłu Skórzanego
„Asko”wRymanowie.

Dariusz Gawroński, wyznaczony przez
syndyka dyrektor generalny, przyznaje: –
Po ogłoszeniu upadłości przez kilka mie-
sięcy wcale nie było pewne, czy uda się
zakład utrzymać w ruchu. Bardzo trudno
było przekonać kontrahentów, że jesteśmy
wiarygodni i wywiążemy się z zamówień.
Myślę, że takim przełomowym momentem
były targi we Frankfurcie w2010 r. Wte-
dy udało nam się nawiązać na nowo kon-
takty z klientami i zaczęliśmy odbudowy-
wać portfel zamówień.

Z czasem klientów zaczęło przybywać.
Wyroby z upadłego Krosna pojawiły się
m.in.wIkei iinnych wielkich sieciach han-
dlowych. Udało się wrócić na najważniej-
szy dla spółki rynek amerykański, trwa
walka owejście na rosyjski i chiński.
– Upadłość wstrzymała spłatę starych dłu-
gów. Ale jako firma w upadłości musieli-
śmy na nowo zdobywać zaufanie kontra-
hentów i dostawców energii, gazu, surow-
ców. Nie ma mowy o pożyczkach, kredy-
tach czy leasingu – mówi Gawroński.

Wciągu minionych pięciu lat syndyk spo-
ro zainwestował w modernizację wanien
szklarskich w hutach, bez ich remontu nie
można byłoby prowadzić produkcji. Obec-
nie czynnych jest pięć wanien – dwie na
produkcji ręcznej i trzy na automatycznej.
Do Krosna przeniesiono też linię techno-
logiczną z huty wTarnowie. Tam nie uda-
ło się utrzymać produkcji. Mimo że kon-
dycja KHS jest całkiem dobra, to nie uda
się spłacić długów bez sprzedaży całego
majątku. Syndyk kilka razy bez skutku
wystawiał pod młotek zakład wKrośnie
oraz należące do KHS: Krosglass – pro-
dukujący włókno szklane – i huty wJaśle
Tarnowie. Jak zwalniają, to będą przyjmo-
wać Na parkingu przed KHS trudno zna-
leźć miejsce do zaparkowania.
– Pracujemy. Jest lepiej niż pięć lat temu
– mówią spotkani pracownicy. – Syndyk
zapowiedział, że huta była, jest i będzie.
– Wolelibyśmy, żeby syndyk dalej zarzą-
dzał hutą. Wiem, że to niemożliwe. Ale
boimy się, co się stanie z nami, jak znów
nas sprzedadzą – mówi pan Józef. Pracu-
je przy produkcji ręcznej, jest hutnikiem,
w KHS od 27 lat.
– Teraz jest wreszcie spokój. Mam robo-
tę i jak na nasze, krośnieńskie, warunki
całkiem niezłe zarobki – dodaje.

Pani Ewa pracuje 30 lat wKHS iwciągu
ostatnich lat była zwalniania kilka razy.
Pierwsze wypowiedzenie z pracy dostała
w 2008 roku. Zamiast do pośredniaka po-
szła na zwolnienie lekarskie. Wtedy z ta-
kiego rozwiązania korzystało bardzo wie-
le osób. W pierwszej połowie 2009 r.

O hucie szkła,
która wstała z gruzów
Gdyby pracownicy Krośnieńskich Hut Szkła mogli, to pew-
nie postawiliby syndykowi pomnik. Firma zbankrutowała

pięć lat temu. Mimo to zatrudnia obecnie dwa tysiące osób, o kilkaset więcej
niż w momencie ogłoszenia upadłości. - Teraz jest wreszcie spokój. Mam ro-
botę i całkiem niezłe zarobki - mówi pan Józef, w KHS od 27 lat.

ły się do upadłości spółki.
Prokurator wyliczył, że swoim działaniem

wyrządzili szkody wwysokości blisko 90
mln zł. Na tę kwotę złożyła się m.in.strata
35 mln zł na opcjach walutowych. To były
ryzykowne zakłady o kurs złotego zawie-
rane z bankami. Wiele firm wPolsce, w
tym KHS, założyło, że złoty tylko będzie
się umacniać. Gdy wkryzysie runął wdół,
poniosły ogromne straty. Opcje walutowe
przesądziły o upadku KHS, bo banki
wstrzymały dalsze kredytowanie. Do-
stawcy gazu i prądu też powiedzieli dość.
Krosno było jedną zpierwszych spółek
giełdowych. Akcje poleciały na łeb na szy-

ję. Po upadłości, tuż przed wykluczeniem
ich z giełdy w październiku 2009 r., warte
były zaledwie 6gr. Wnajlepszym 2005 r.
za jedną płacono aż 116zł. Cud syndyka
– Pracuję na obróbce. Szlifuję i ozdabiam
szkło. Nie chciałabym jeszcze raz przeży-
wać tego, co działo się pięć lat temu. Wtedy
zamiast wypłaty dostawaliśmy po 200-
300zł. Odkąd jest syndyk, nie zdarzyło się,
żeby 10. dnia miesiąca nie było pieniędzy
na koncie. Zmieniło się, ito na lepsze. Oby
syndyk był jak najdłużej – stwierdza.

Syndyk Marek Leszczak po przejęciu
władzy wKHS zapowiedział: – Huta nie
zostanie podzielona na części inie przesta-
nie istnieć. Uważam, że powinna zostać
sprzedana w całości i dalej produkować.
Przed krośnieńskimi hutami udało mu się 
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ZUS wypłacił wKrośnie 15 tys. za-
siłków chorobowych. Rok wcześniej nie-
wiele ponad 5 tys. Gwałtownie wzrosła
liczba zasiłków rehabilitacyjnych. Ludzie
uciekali na chorobowe z kilku powodów:
dostawali 80 proc. wynagrodzenia, a zasi-
łek dla bezrobotnych wynosił niecałe 600zł
i odsuwali wczasie moment przejścia na
zasiłek dla bezrobotnych. Uwielu osób po-
wodem chorób był stres.

Psychiatra Alicja Hoc: – Stres uderza
wmiejsce najsłabszego oporu. Boli ich ser-
ce, odzywają się wrzody, mają nadciśnie-
nie, depresję. Część osób szuka wsparcia
wrodzinie, niektórzy w alkoholu, ale coraz
więcej korzysta zpomocy psychiatrycznej.
– Gdy skończyło się moje zwolnienie le-
karskie, whucie już był syndyk. Przyjmo-
wał ludzi do pracy, ale na czas określony.
Pierwsza umowa, potem kolejne. Za każ-
dym razem był strach – przedłużą mi umo-
wę czy nie? Awgrudniu 2012 roku znów
wszyscy dostaliśmy wypowiedzenia
umów. Przez miesiąc byłam znów bezro-
botna – opowiada pani Ewa.

Syndyk i dyrektor generalny użyli wte-
dy wybiegu, który umożliwił im zaoszczę-
dzenie kilkudziesięciu milionów złotych,
które musieliby wypłacić wprzyszłości na
odprawy. Załoga KHS pracowała na pod-
stawie umów na czas określony od mo-
mentu ogłoszenia upadłości spółki w2009
roku. Dopóki obowiązywał pakiet ustaw
antykryzysowych, nieważne było, czy ko-
lejna umowa jest trzecią czy piątą. Dzięki
takim umowom dyrekcja firmy mogła do-
stosowywać wielkość zatrudnienia do po-
trzeb firmy. Ale ustawy antykryzysowe się
skończyły i huty musiałyby zkażdym z pra-
cowników po trzeciej umowie czasowej
podpisać umowę na czas nieokreślony.
Uniknięto tego, wysyłając załogę na mie-
siąc na zasiłek dla bezrobotnych. Po mie-
siącu pracownicy znów wrócili do pracy.
Wtedy z częścią załogi podpisano umowy
na czas nieokreślony.
– Ja mam taką umowę. To dało mi poczu-
cie bezpieczeństwa – dodaje pani Ewa. –
Jak byłam na umowach czasowych, nie
było mowy, żeby pójść np. na zwolnienie
lekarskie. Chodziłam do pracy zgorączką.
Teraz jak jestem chora, idę na zwolnienie.
Dyrektor Gawroński przyznaje, że odkąd
pracownicy mają umowy na czas nieokre-
ślony, absencja wzrosła.

Kierowniczka przyzakładowej przychod-
ni Urszula Kryla: – Nie ma masowej
ucieczki na „chorobowe”jak przed laty.
Ludzie przychodzą wtedy, gdy naprawdę
są chorzy. Pacjenci są teraz spokojniejsi.
I mniej narzekają – zauważa.

Wtej chwili wKHS pracuje ponad 2 tys.
osób, okilkaset więcej niż wmomencie
ogłoszenia upadłości. 1,2 tys. osób jest
zatrudnionych na czas nieokreślony. Oko-

ło 900 osób pracuje na umowach czaso-
wych – wtym 690 osób jest zatrudnionych
na czas działalności syndyka, apozostali
mają umowy na kilka miesięcy.
– Boli nas, że wśród tych osób zatrudnio-
nych na umowy czasowe są wieloletni
pracownicy. Rozmawiamy onich z syndy-
kiem idyrektorem. Jeśli syndyk mówi nie,
to wyjaśnia, dlaczego musi tak zrobić. Za
czasów prywatnego właściciela nie było
dyskusji. Było „nie,bo nie” – mówi Marek
Zajdel, szef Związku Zawodowego Pra-
cowników KHS. Związkowiec przyznaje,
że ludzie doceniają starania syndyka. –
Pobory są na czas, choć każdy wolałby,
żeby były trochę wyższe.

WKHS stosunkowo nieźle zarabiają hut-
nicy – ponad 3 tys. zł brutto. 900 osób za-
trudnionych na stanowiskach niewymaga-
jących kwalifikacji zarabia 1,8 tys. zł brut-
to. Dlatego zakładowa „Solidarność”wystą-
piła do dyrektora z wnioskiem opodwyżki
płac. – W tej chwili fundusz płac wynosi
5,2 mln zł miesięcznie. Gdybyśmy zgodzili
się na podwyżki, trzeba by podnieść go o
pół miliona miesięcznie. To nierealne –
wyjaśnia dyrektor Gawroński. Protestów
wsprawie podwyżek raczej nie będzie.
– Dostaliśmy nauczkę. Liczy się to, że
wogóle mamy pracę – mówią pracowni-
cy KHS.

Krosno jeszcze czuje kryzys Wporów-
naniu z innymi firmami wKrośnie sytuacja
wkrośnieńskich hutach jest dość stabilna.
– Niestety, zwolnienia zapowiadają firmy,
które do tej pory były postrzegane jako
stabilne. PGNiG Technologie – zakład
Naftomet chce zwolnić 167 osób – mówi
Regina Chrzanowska, dyrektor PUP
wKrośnie. Stopa bezrobocia wsamym
Krośnie wynosiła w styczniu tego roku 8,6
proc. Wpowiecie krośnieńskim na koniec
stycznia była dużo wyższa – 19,4 proc.
Wśród zarejestrowanych w urzędzie 2,6
tys. bezrobotnych krośnian ponad 200 to
pracownicy huty.

Prezydent Krosna Piotr Przytocki przy-
pomina, że wKrośnie nadal jest zarejestro-
wanych ok. 5 tys. firm.
– Większość zajmuje się usługami. Mamy
za mało zakładów przemysłowych i dlate-
go powstaje za mało nowych miejsc pracy.
Nawet jak firma się rozwija, jak np. Cell-
fast produkujący węże ogrodowe, to wpro-
wadza tak zaawansowane technologie, że
do obsługi fabryki potrzeba kilkadziesiąt
osób – mówi prezydent Przytocki. Mimo
wszystko prezydent jest optymistą. Wie-
rzy, że specjalna strefa ekonomiczna two-
rzona przy krośnieńskim lotnisku i moder-
nizacja infrastruktury lotniskowej przycią-
gnie inwestorów. – WKrośnie jest kilka
firm budujących małe samoloty. Możemy
stać się centrum serwisowo-remontowych
dla tych samolotów – mówi prezydent.

Kłopoty
i odrodzenie

Światowy kryzys
w 2008 r. niespo-
dziewanie uderzył
w naszą gospodar-
kę. Zaskoczył firmy,
które po wejściu Polski do Unii coraz le-
piej prosperowały, odważnie  inwestowa-
ły i zatrudniały. Okazało się, że aby stanąć
na skraju bankructwa, wystarczyło nagle
stracić zamówienia, lekkomyślnie skusić
się na spekulacje walutowe, wpaść w pę-
tlę zadłużenia albo dokonać nieprzemyśla-
nej inwestycji. Po wybuchu kryzysu opi-
sywaliśmy w „Wyborczej”dramatyczne
wydarzenia w wielu firmach. Teraz nasi
reporterzy sprawdzili, co dzieje się w kil-
ku szczególnie mocno doświadczonych:
Krośnieńskich Hutach Szkła, Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejowego w
Łapach, Zakładach Chemicznych Zachem
w Bydgoszczy, Fabryce Łożysk Tocznych
w Kraśniku, Hucie Szkła Gospodarczego
„Irena”w Inowrocławiu. Ich historie opi-
sujemy w cyklu „Firmy i miasta po kryzy-
sie”. Tylko Zachem i fabryka w Kraśniku
nie zbankrutowały, do pozostałych weszli
syndycy. Zapaści firm wszędzie towarzy-
szyły ogromne koszty społeczne. Ubożały
całe miasta. Pracownicy dostawali z opóź-
nieniem pensje albo szli na bruk. Czasem
pogrążane przez kryzys firmy były dla nich
całym życiem, a dla rodzin – jedynym źró-
dłem utrzymania. Co się dzieje teraz w ich
halach produkcyjnych? Jak radzą sobie
zwolnieni pracownicy? Jarosław Kaczma-
rek w Zachemie przepracował dwie de-
kady. Gdy go zwalniali, był mistrzem pro-
dukcji. Za dotację na założenie biz© nesu
kupił dwie maszyny: jedną do czyszczenia
parą, drugą – piorącą. I powstała firma
Czyścik: mobilna myjnia aut, elewacji, dy-
wanów, sof. Najcięższy los spotkał pra-
cowników z niewielkich miast, gdzie do-
tknięte kryzysem firmy były największy-
mi pracodawcami.

W 20-tysięcznych Łapach upadek
ZNTK wprost zdemolował lokalny rynek
pracy. Na tej ciemnej mapie są też jasne
punkty. Fabryka łożysk w38-tysięcznym-
Kraśniku ocalała, bo po załamaniu rynku
motoryzacyjnego dostała pomoc finan-
sową od rządu, a pracownicy obcięli so-
bie pensje. Dziś ma nowego chińskiego
inwestora, pracownicy dostali podwyżki.
Po najtrudniejszych latach nasza gospo-
darka przyśpiesza. Pokiereszowane fir-
my stają na nogi.

Kryzys pokazał, że znacznie lepiej znoszą
go te państwa, które mają rozbudowany
przemysł. Firmy przemysłowe są szalenie
ważne nie tylko dla lokalnego rynku pra-
cy, miast, ale i siły całej gospodarki.

Anna Gorczyca - Gazeta Wyborcza
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Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny w
Wiesbaden poinformował, że liczba Pola-

ków emigrujących do Niemiec w drugim półro-
czu 2013 r. zwiększyła się w stosunku do wyni-
ków z pierwszego półrocza o 4,3 proc.
Nie tylko miejsca pracy

Dane niemieckiego urzędu za pierwsze półro-
cze 2013 r. mówią, że do Niemiec przybyło 93
tysiące Polaków, zaś w ciągu czterech miesięcy
drugiego półrocza do Niemiec przybyło ich już
97 tysięcy. Niemcy to nadal jeden z najważniej-
szych kierunków emigracji zarobkowej Polaków.
Niemiecka gospodarka ma dzisiaj do zaoferowa-
nia Polakom m.in. aż 33 tysiące nieobsadzonych
miejsc nauki zawodu. Strona niemiecka podkre-
śla, że szczególnie mile widziani są z kandydaci
z Polski z dobrym wykształceniem i wysokimi
kwalifikacjami. Na nich wszystkich ma czekać
w Niemczech praca. Ale wraz z ofertą pracy
Niemcy coraz częściej proponują Polakom jesz-
cze jedno udogodnienie, bardzo atrakcyjne. A
mianowicie możliwość znacznie szybszego niż
do tej pory uzyskania niemieckiego obywatelstwa.
Gra jest zatem warta świeczki. Wystarczy przy
tym wspomnieć, że osoba posiadająca niemiec-
kie obywatelstwo ma w Niemczech czynne pra-
wo wyborcze, możliwość udania się do USA bez
wizy, a przede wszystkim jest w pierwszej kolej-
ności zatrudniana przez niemieckich pracodaw-
ców. Oferta niemieckiego obywatelstwa połączona
z dużymi szansami na pracę może być zatem dla
wielu Polaków, zwłaszcza tych młodych, którzy
w swoim kraju pozbawieni są jakichkolwiek per-
spektyw, bardzo kusząca.
Masowy exodus

Po Niemczech, drugim ważnym kierunkiem
emigracji zarobkowej Polaków jest Wielka Bry-
tania. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii przeby-
wa obecnie 800 tysięcy naszych rodaków. W cią-
gu ostatnich 10 lat liczba polskich emigrantów
zarobkowych w Wielkiej Brytanii wzrosła aż dzie-
sięciokrotnie. Ich sytuacja jest znacznie gorsza
niż w Niemczech. Jak wynika z najnowszego
raportu brytyjskiego Instytutu Badań nad Polityką
Państwa (IPPR), polscy imigranci są najgorzej
opłacaną grupą spośród 26 narodowych społecz-
ności imigrantów na brytyjskim rynku, a zarazem
jedną z najciężej pracujących. Zarabiają średnio
7,30 funta za godzinę (wobec ustawowego mini-
mum 5,25 funta), a w tygodniu pracują średnio
41,5 godziny. Nadal spora liczbę wśród emigran-
tów stanowią Polacy w Irlandii, chociaż kraj ten z
uwagi na istniejący kryzys gospodarczy, większy
niż na Wyspach, jest już znacznie mniej atrakcyj-
nym kierunkiem zarobkowej emigracji. Jest ich

tam jednak nadal prawie 200 tysięcy. Na kolej-
nym miejscu znajdują się kraje skandynawskie
(Norwegia, Szwecja, Dania). W 2012 r. popular-
nym kierunkiem emigracji zarobkowej były tak-
że USA, które obecnie nie cieszą się już taką
popularnością. Kierunkami emigracji zarobkowej
Polaków są także inne europejskie kraje, w tym
m.in.: Włochy, Holandia, Francja, Hiszpania oraz
Austria. W ostatnich kilkunastu miesiącach na
mapie emigracji zarobkowej pojawiła się znowu
Kanada. Stało się tak za sprawą rządu, który chce
ściągać do siebie Polaków pracujących w Wiel-
kiej Brytanii. Chodzi o prace w budownictwie, do
której nie lgną kanadyjscy obywatele. Kanadyj-
ski minister ds. imigracji Jason Kenney, podczas
wizyty w grudniu rok temu w Londynie, spotkał
się z pracującymi tam Polakami, namawiając ich
do pracy w Kanadzie i zachęcając niższymi kosz-
tami życia niż w Wielkiej Brytanii.

Polacy są za granicą tanią siłą roboczą. Wyko-
nują zawody, które dla obywateli państw, do któ-
rych przybywają, nie tylko nie są atrakcyjne, ale i
wykonują je za znacznie niższe stawki. I nawet
jeśli proponuje się im ułatwienia w uzyskaniu oby-
watelstwa, to zazwyczaj z przypisaniem do okre-
ślonej profesji, na którą ciężko znaleźć chętnych
spośród miejscowych.
Przyczyny zarobkowej emigracji

W ciągu ostatnich pięciu lat z Polski wyjechało
ponad 1,2 mln ludzi, zwiększając do 2,3 mln liczbę
Polaków pracujących za granicą. Eksperci jednak
przestrzegają przed bezkrytycznym traktowaniem
danych na ten temat, jakie podają GUS i inne polskie
instytucje. Ich zdaniem liczba ta może być nawet
trzykrotnie wyższa i sięgać nawet 6-7 milionów. Ale
oprócz tych, którzy już wyjechali, jeszcze więcej
jest tych, którzy chcieliby wyjechać za pracą. W
2013 r. liczba Polaków chętnych do wyjazdu wzro-
sła aż 2,5-krotnie w stosunku do poprzedniego roku.
Dzisiaj już co trzeci dorosły Polak deklaruje chęć
wyjazdu za granicę za pracą. Dotyczy to osób w
przedziale wiekowym od 18 do 45 lat. To porażające
wyniki! Można się długo zastanawiać nad wszystki-
mi przyczynami takiej sytuacji, ale kilka z nich nale-
ży uznać za kluczowe. Pierwszą z nich jest przede
wszystkim brak pracy i perspektyw na jej znalezie-
nie. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy kończą edu-
kację i chcieliby podjąć swoją pierwszą pracę. Tak
naprawdę są oni całkowicie pozostawieni sobie. Nikt
z nimi poważnie nie rozmawia, nie mają żadnego
realnego wsparcia ze strony rządu. Nic zatem dziw-
nego, że bezrobocie wśród absolwentów polskich
uczelni sięga co najmniej 40 proc., a być może jest
jeszcze większe. To oni, czując się najbardziej sfru-
strowani, decydują się na wyjazd z kraju.

Bez perspektyw
Ogromne problemy z pracą mają także polscy

trzydziesto- i czterdziestolatkowie. Oprócz braku
pracy drugą równie ważną przyczyną, która zmu-
sza dzisiaj Polaków do wyjazdu za granicę są
warunki, na jakich pracują dzisiaj w kraju, jeśli
już w ogóle pracują. Ogromna część z nich wy-
konuje pracę z ominięciem przepisów prawa pra-
cy, czyli na tzw. umowach śmieciowych. Tak
naprawdę nikt dzisiaj w Polsce nie wie, jak dużą
stanowią grupę wśród wszystkich zatrudnionych.
To oni, pracując na umowach pozakodeksowych z
poczuciem ogromnej niepewności, muszą się cią-
gle zastanawiać, jak długo będą mogli jeszcze pra-
cować. Nie mając szansy na szkolenia i awanse,
tak naprawdę nie mają żadnej zawodowej perspek-
tywy. Ale nie mają też i egzystencjalnej perspekty-
wy, bo banki traktują ich jako niewiarygodnych
klientów. Kredyt staje się więc dla nich czymś nie-
osiągalnym. Mając tego świadomość, często do-
chodzą do wniosku, że taką samą pracę, jaką wy-
konują w kraju, mogą wykonywać na Zachodzie
za wielokrotnie większe pieniądze. Brak szans na
pracę, zawodowy rozwój i godne życie w kraju
nadal będą zmuszały Polaków do emigracji.
Rząd nie dostrzega problemu

Rząd nie tylko nie chce dostrzec tego proble-
mu, ale i jego skali. A ta wydaje się znacznie
większa, niż można by sądzić na podstawie da-
nych GUS na temat polskich obywateli, którzy w
ostatnich latach wyjechali za granicę w poszuki-
waniu pracy. Wystarczy odbyć podróż przez mia-
steczka i wsie wschodniej Polski (województwa:
podkarpackie, lubelskie, podlaskie), aby naocz-
nie przekonać się o faktycznej skali zjawiska
emigracji. Staje się wówczas jasne, że odpływ
Polaków z kraju w ostatnich latach musiał być
znacznie większy niż wskazywana przez GUS
liczba ponad dwóch milionów obywateli. Dla rzą-
du Donalda Tuska nie jest to jednak dramatyczna
emigracja Polaków „za chlebem”, ale jedynie ich
czasowy wyjazd z kraju w celu zdobycia cennych
zawodowych doświadczeń, które, jak podkreśla,
trzeba i należy dzisiaj zdobywać. A poza tym, w
przekonaniu rządu, Europa i świat stoją dzisiaj przed
Polakami otworem i z tego właśnie Polacy powinni
teraz korzystać. Można sądzić, że w przekonaniu
rządu emigracja Polaków jest dzisiaj normalnym
zjawiskiem. Mamy wręcz do czynienia z polityką
zachęcania do emigracji. Na ulicach polskich miast
często można zobaczyć olbrzymie billboardy za-
chęcające młodych Polaków do opuszczenia kraju
i szukania pracy na w innych rynkach. Tymcza-
sem prawda wygląda zupełnie inaczej! Polacy
wyjeżdżają z kraju, bo są do tego zmuszeni sytu-
acją i brakiem dla nich w kraju jakichkolwiek per-
spektyw. Gdziekolwiek się też znajdą za granicą,
stanowią jedynie tanią siłę roboczą.
Skutki mogą być tragiczne

Rząd Donalda Tuska promuje zatem politykę
eksportu taniej siły roboczej z Polski. I robi to
tylko w imię sztucznego powstrzymywania wzro-
stu wskaźników bezrobocia. Propagandowo jest
to przedstawiane jako front walki rządu ze stopą
bezrobocia w kraju. To polityka, która za

Zamiast zielonej – bezludna wyspa!
Sześć lat urzędowania rządu premiera Donalda Tuska dobitnie pokazało,
że zamiast tworzyć miejsca pracy, rząd woli, aby Polacy w poszukiwaniu
pracy emigrowali za granicę. Dzięki temu stopa bezrobocia nie wzrosła tak
gwałtownie w ostatnich latach, jak można było się tego spodziewać. Taka

polityka jest jednak drogą donikąd. Już za kilka lat możemy bowiem stać się najbardziej wyludnio-
nym krajem w UE, całkowicie pozbawionym ludzi młodych. A wtedy rozwój gospodarczy Polski
może stać się nieosiągalnym marzeniem!
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Nie ma nic stałego. Genderyści uważają ,że
płeć nie ma nic wspólnego z biologią i że to

kultura kształtuje płeć. Innymi słowy dzieci nie rodzą
się jako chłopcy i dziewczynki , a dopiero potem
uwarunkowania kulturowe kształtują ich płeć w
drodze socjalizacji. Fałszywy obraz dotyczący ludz-
kiej płciowości rozwinął i przyjął za dogmat ame-
rykański psychiatra i seksuolog Jochn Money, po-
stać mroczna i kontrowersyjna. To on ukuł pojęcie
,,gender” w jego obecnym kształcie. Przyjął on za-
sadę ,,wychowanie zamiast natury”, że płeć dziecka
można kształtować przez pierwsze lata życia.
Pierwszymi ofiarami tego pseudo naukowca byli
bracia Reimerowie, którzy w wyniku jego ekspe-
rymentów popełnili samobójstwo.

Innymi słowy jest to nie tylko podważanie  płcio-
wości człowieka ale i uderzenie w antropologiczną
zasadę jego pochodzenia. Ruch ten propaguje tak
zwaną wolność seksualną ,związki jednopłciowe,
aborcję i świat bez Boga, gdzie centrum wszech-
rzeczy stanowi człowiek, a społeczeństwo jest
czymś nieokreślonym(masą). Dla ścisłości histo-
rycznej należy przypomnieć ,że Sartre był zafa-
scynowany marksizmem, a jego uczniem był Pol
Pot, który z zasadą nieokreśloności społeczeństwa
wymordował w Kambodży 2 mln. osób. Należy
przypomnieć ,że ideologia nazistowska i komuni-
styczna opierała się na podobnych zasadach-życia
bez Boga. Doprowadziło to do wybuchu jednej z
najstraszliwszych wojen w dziejach ludzkości i
dziesiątek  milionów ofiar. Pod hasłami równości i
równouprawnienia kobiet wprowadza się tak zwa-
ne kultowe wzorce zachowań, jakże znajome „róbta
co chceta”. i pseudoedukację seksualną w przed-
szkolach i szkołach.

Według standardów WHO (Światowej Organi-
zacji Zdrowia)dzieci czteroletnie mają się uczyć
czym jest masturbacja i związki jednopłciowe.
Włosy stają dęba na głowie. W Szwajcarii urzą-
dzono dzieciom sex boksy, gdzie bawiły się pla-
stikowymi narządami płciowymi. Jednoznaczny
sprzeciw rodziców spowodował, że wycofano się
z tego barbarzyńskiego pomysłu.  To są zwykłe

„Gender”- filozofia ateistyczna
zagrożeniem dla cywilizacji

eksperymenty na naszych dzieciach powiedziała
posłanka Beata Kempa. I ma rację. Musimy bro-
nić naszych dzieci i wnuków, bo zaraza rozlewa
się coraz bardziej. W Szkocji w niektórych szpi-
talach nie podawano płci dziecka. W niektórych
„nowoczesnych” państwach nie używa się sło-
wa mama, tata, tylko rodzic A i rodzic B. W Belgi
wprowadzono eutanazję. W Niemczech polskim
rodzicom odbiera się dzieci. W Polsce po prote-
stach środowisk katolickich i liście biskupów pol-
skich ws. ideologii „gender” sprawę usiłuje się
marginalizować i wykpić. Czołowe dzienniki le-
wackie propagują prostytucje, homośluby .Ale za-
pominają pisać, że ponad 60%chorych na aids to
geje, a średni związek gejowski trwa 1,5 roku.
Jak można dawać im dzieci na wychowanie?

Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania
pani „minister” Kozłowską Rajewicz sprawę ba-
gatelizuje. Stwierdza ona, że gender to nie jest
przerabianie chłopów na dziewczynki, tylko Wy-
równywanie szans kobiet, to ja się pytam jakich
szans. Jeżeli jest kobieta mądra tą mądrą pozo-
stanie. Jeżeli głupia to gender jej rozumu nie pod-
niesie. Mądry pracodawca osądza pracownika wg.
kwalifikacji a nie płci. Pani minister uważa, że
kobiety w Polsce odbierają najniższe emerytury,
spędzają jesień życia w biedzie i samotności, a
jednocześnie mądre feministki wmawiają kobie-
tom, że OK! jest być samotnym! Co za hipokry-
zja. Czy pani minister pomyślała, że przy okazji
wyrównywania tych szans kobiecych nie zdoło-
wała tysiące męskich moich ziomków, którym
nikt niczego nie wyrównuje. Toć to prawdziwa
dyskryminacja. Nie wiem czy pani ma męża, ale
chciałem pani przypomnieć, że chłop to też czło-
wiek i chciałby by mu też co nieco wyrównano
zwłaszcza w zarobkach. Pani może o tym nie
wie, wiec proponuję spojrzeć na naszą rzeczywi-
stość z otwartymi oczami. Jak napisał jeden z
internautów: „W Polsce naszej ukochanej Ojczyź-
nie nie tylko kobiety żyją w poniżeniu. Kochana
Pani w Polsce to prawie każdy Polak co nie siedzi
u koryta to biedak, można rzec „Palestyńczyk”
we własnym kraju.

A co się tyczy płci. Gdyby nie było mężczyzn
to również pani na tym świece by nie było i żadne
kulturowe wzorce zachowań by nie pomogły.
Wprowadzając ideologię gender do przestrzeni
medialnej i poprzez feministyczne organizacje
do szkół i przedszkoli a nawet na wyższe uczel-
nie należy zadać pytanie, w jakim kraju my żyje-
my? Tą decyzją łamie się konstytucję i podsta-
wowe prawa człowieka i wprowadza się zakuli-
sowo ideologię zagrażającą cywilizacji. I to wca-

Co to jest gender? (czyt. dżendżer) z angielskiego płeć kul-
turowa. Dla inicjatorów tego ruchu głównym ideologiem jest
Jean Paul Sartre francuski pisarz i filozof i jego kochanka Simone de Bouvar,
feministka i ateistka, przedstawiciele egzystencjalizmu ateistycznego, którzy
twierdzili ,że nie ma Boga, który nadaje prawa, a tylko człowiek stanowi o tym
kim chce być ,,egzystencja poprzedza asensję”.

SPCH zatrudnia prawnika,
z którego pomocy

mogą korzystać
Organizacje Związkowe

zrzeszone w Sekcjach Krajowych.
Dariusz Sobolewski

e-mail: sobol144@wp.pl
tel. 609-808-747; 697 00 18 18

www.solidarnosc.org.pl
Strona internetowa Zwiazku

w nowej odsłonie!
Zachęcamy do odwiedzin!

le nie jest śmieszne, bo już przygotowano dla gim-
nazjalistów i licealistów dodatkowy program za-
jęć niby w ramach przeciwdziałania agresji i ho-
mofobii, a gdzie promuje się ideologię gender i
książki do edukacji seksualnej. Przoduje w tym
wydawnictwo „czarna owca”, gdzie w jawny już
sposób obraża się uczucia katolików. W tej spra-
wie doniesienie do prokuratury złożyła posłanka
PIS Izabela Kloc.

I jeszcze dla przypomnienia oświeconym fe-
ministkom. Kościół też służy dobru kobiet nie-
ustannie przypominając, że najważniejsze osoby
to matka i żona. Z największa surowością potę-
pia współczesne niewolnictwo w Europie i na
świecie(prostytucja, domy publiczne).Jeżeli cho-
dzi o prawa kobiet to najgorsza sytuacja jest w
krajach kultury islamskiej i hinduskiej. Jakoś tam
genderystów nie widać? Szanujemy głos Izraeli-
tów gdy mówią o antysemityzmie. My też powin-
niśmy głośno powiedzieć, że genderyzm to hydro
ateizm i jako katolicy i chrześcijanie powinniśmy
się tej ateistycznej filozofii zagrażającej współ-
czesnej cywilizacji stanowczo przeciwstawić.
„Kto nie chce szanować historii, zgadza się na jej
powtórzenie.”                          Alojzy Gwizdała

parę lat może mieć dla Polski naprawdę-
tragiczne skutki. Zwłaszcza że tendencje demo-
graficzne są w naszym kraju również mało opty-
mistyczne. Dane GUS za pierwsze półrocze 2013
r. mówią, że urodziło się 183 tysięcy dzieci (to o 9
tysięcy mniej niż przed rokiem), a zmarło 202 ty-
sięcy Polaków (o 7,6 tysiąca więcej). Prognozuje
się, że na koniec 2013 r. urodzi się ok. 360 tysięcy
dzieci, a umrze ponad 400 tysięcy osób. Tak źle w
polskiej demografii nie było od roku 1945 r. Jeśli w
najbliższych latach nic się nie zmieni, możemy
stać się zamiast obiecanej przez Donalda Tuska
„zielonej wyspy” - „wyspą bezludną” .

dr Leszek Pietrzak
Autor jest historykiem, przez wiele lat pracował w Urzędzie

Ochrony Państwa, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Był
również członkiem Komisji Weryfikacyjnej ds. Wojskowych Służb
Informacyjnych. Opublikowane za wiedzą i zgodą Autora.

Zródło:
http://www.gf24.pl/14696/zamiast-zielonej-bezludna-wyspa-2
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KRZYZÓWKA-

A B

Hasło krzyżówki to myśl Voltera

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42 43 39

10 11
2 50 9

12 13 14
12 11 31 5 3

15
41 7 38

16 17 18 19
16 17 27

20 21 22
32

23 24 25
55 52 56

26
36 6 24 13 4

27 28
8 35

29 30 31 32 33 34 35
28 19

36
44 29 23 40

37 38
49

39 40
15 18

41 42 43
46

44 45 46 47 48
10 34 47 30 21

49
14 1 54

50 51 52
48 26 53 51 25 20

53
22

54 55
33 45 37

Poziomo: 1. brzdąc; 6.
splot; 10. port nad Jezio-

rem Aralskim; 12. rzeka w południowo-zachodniej
Francji; 13. presja; 14. kraj szerpów; 15. wyspa w
archipelagu Bahama, w pobliżu Kuby; 16. premier
Turcji, w 1960 sądzony i stracony; 19. osoba zaj-
mująca się odpłatnie pośrednictwem handlowym;
20. dawny chłop na Rusi; 23. step z mustangami;
24. jeden z 3 składników określających typ czło-
wieka; 26. pogardliwie o starym mężczyźnie; 27.
składnik Talmudu; 29. rzeka w północnej Tajlandii;
30. nowoczesny lekki, pływający czołg amerykań-
ski; 34. przecier owocowy; 36. rozpuszczalnik „ni-
tro”; 38. jezioro w Botswanie, na pd. od bagien Oka-
wango; 39. mała nowelka kryminalna; 40. ważne
dla pragmatyka; 41. zespół Marka Grechuty; 44.
pantograf po polsku; 46. sztylet lub przypadłość;
49. dodatek za dobrą pracę; 50. z gatunku sardy-
nek; 51. miasto w Chinach; 52. ssak z rodziny del-
finowatych; 53. cyrulik z Sewilii; 54. linia na mapie;
55. półkolista wnęka w murze.

Pionowo: 1. wywar pozostały po pędzeniu wódki;
2. Ernest,ur.1866,astronom opracował tablice ru-
chu Księżyca; 3. gaz bojowy; 4. wyspa na O. Atlan-
tyckim, główne miasto Freeport; 5. owad, szkodnik
lasów iglastych; 6. ryba mórz tropikalnych; 7. rosyj-
ski reżyser, m.in. „Matka”; 8. lampa z kloszem z
alabastru; 9. nawóz azotowy; 11. wąż z „Księgi dżun-
gli”; 17. zatoka Morza Karaibskiego; 18. postać z
komedii W. Szekspira „Burza”; 20. ... i Murat tworzą
Eufrat; 21. region Francji – graniczy ze Szwajcarią;
22. okrycie wierzchnie bez rękawów; 25. kawalarz;
28. wielkie jezioro koło Węgorzewa; 31. bójka, szar-
panina; 32. pogłębiarka, bagier; 33. waluta Nigerii;
34. dawniej stołówka wojskowa; 35. zapora na
Sanie; 37. rzadkie imię żeńskie, imieniny 26-04 i
21.08; 39. annały; 42. ptak z rodziny alk; 43. dłu-
gość lub szerokość; 45. bite bezkarnie; 46. przydo-
mek rzymskiego rodu Porcjuszów; 47. stolica Tu-
nezji; 48. szarża; 49. tapicerski taboret bez nóg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Anka mówi, że u nas
nie przenocujesz
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Otwarcie olimpiady, na mównicę wcho-
dzi Putin: O, O, O, O, O! Chwila konster-
nacji. Nagle asystent mówi:
- Władimirze Władimirowiczu, to symbol
olimpijski. Tekst macie niżej...

 ————ooOoo————-
– Zygmunt! Mam tego dość.
Jesteś bez przerwy pijany. Chcę
rozwodu!
– Boże! Kiedy ja się ożeniłem?!

 ————ooOoo————-
Jasiu mówi do mamy:
– Mamo, dzisiaj rano, kiedy jechałem au-
tobusem, tata kazał mi wstać i ustąpić miej-
sca kobiecie.
– To bardzo ładnie z jego strony syneczku.
– Ale mamo, ja siedziałem na taty kola-
nach.

 ————ooOoo————-
Mamo, a co bocian robił potem, jak już ci
mnie przyniósł?
– Trzy dni pił z kolegami, a potem dwa dni
chrapał...

 ————ooOoo————-
Pijany facet wraca do domu. Żona zaczy-
na awanturę i wymownie pokazuje palcem
na zegarek.
Na co facet: – Wielkie halo, zegarek! Jak
mój ojciec wracał do domu, to matka
na kalendarz pokazywała!

 ————ooOoo————-
Co jest najtrudniejsze w zawodzie lekarza
okulisty? – Przekonać pacjentkę, żeby się
rozebrała.

 ————ooOoo————-
Moja żona mówi, że mam dwie wady:
Pierwsza: że jej nie słucham.
Druga: i coś tam jeszcze mówiła...

 ————ooOoo————-
Dlaczego w wojsku jest pobudka
o 5:00? – Bo jedyne, co się chce o tej po-
rze, to zabijać.

W przedszkolu Jasiu siedzi na
nocniczku i płacze.
– Dlaczego płaczesz? – pyta
pani wychowawczyni.
– Bo pani Zosia powiedziała,
że jak ktoś nie zrobi kupki, to
nie pójdzie na spacerek...
– I co? Nie możesz zrobić...?
– Ja zrobiłem, ale Wojtek mi
ukradł!
 ————ooOoo————-
Idzie kondukt pogrzebowy.
Karawaniarze niosą trumnę
przekręconą na bok.
– Kogo chowają? – pyta
przechodzień.
– Moją teściową – odpowia-
da jeden z żałobników.
– A czemu trumnę niesiecie
bokiem?
– Bo jak ją przekręcić na ple-
cy, to zaczyna chrapać.
 ————ooOoo————-
Polityk siedząc w restauracji, zauważył
przy innym stoliku samotnie siedzącą
atrakcyjną, młodą kobietę, więc zdecydo-
wał się podejść do niej:
– Cześć. Mam na imię Marcin, mam 40
lat, zajmuję się polityką i jestem uczciwym
człowiekiem.
– Cześć skarbie. Ja mam na imię Sara,
mam 40 lat, zajmuję się prostytucją i nadal
jestem dziewicą.

 ————ooOoo————-
Żyd kupił za 100 dolarów osła od stare-

go wieśniaka. Wieśniak miał przyprowa-
dzić mu osła następnego dnia. Przyszedł
wieśniak tak jak się umawiali, ale bez osła.
– Przepraszam, ale osioł zdechł.
– No to w takim razie zwróć moje 100
dolarów.
– Nie mogę, już je wydałem.
– Dobra, to w takim razie zostaw mi osła.

– Ale co z nim zrobisz? –
zapytał staruszek.
– Rozegram go w loterii.
– Ale nie możesz rozegrać
zdechlego osła!!!
– Mogę, po prostu nikomu
nie powiem, że on zdechł.

Miesiąc później wie-
śniak spotkał Żyda:
– Co się stało z tym zde-
chłym osłem?
– Rozegrałem go, tak jak
mówiłem. Sprzedałem 500
losów po 2 dolary za sztu-
kę i w wyniku otrzymałem
898 dolarów dochodu.
– I nikt nie protestował?
– Tylko jeden facet. Ten,
który wygrał osła. Bardzo
się rozzłościł… no to po
prostu zwróciłem mu jego
dwa dolary.

Mąż, zapalony kibic do swojej ciężarnej
żony:
– Jak się urodzi syn, to damy mu
na imię Kamil.
– A jak dziewczynka?
– To Bródka?

 ————ooOoo————-
Walentynki. Facet do dziewczyny:
– Zabiorę cię, właśnie tam, gdzie jeszcze
nie byłaś.
– Gdzie kochanie? Gdzie?
– Do biblioteki, kochanieńka.

 ————ooOoo————-
Ławeczka, dwóch chłopów postanowiło
zasmakować wina z wyższej półki i nie
może otworzyć go bez korkociągu.
– Zobacz, Józek, żyjemy na zadupiu, a pro-
blemy mamy jak w Warszawie.
– Jakie problemy?!
– Z korkami, Józek, z korkami.

 ————ooOoo————-
Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzie-
ciom o małżeństwie.
– Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka
żon? To się nazywa poligamia. Natomiast
chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to
się nazywa... Może ktoś z was wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki. – To
się nazywa – podpowiada ksiądz – mono...
mono...Jaś podnosi w górę rączkę:
– Monotonia!

 ————ooOoo————-
Z pamiętnika starej panny... „Czasami golę
tylko jedną nogę, żeby mieć wrażenie, że
śpię z mężczyzną.”

 ————ooOoo————-
-Szefie, nie mogę dziś przyjść do pracy,
jestem chory, mam kłopoty z oczami.
-Przykro mi to słyszeć, co się Panu stało?
-Całe szczęście nic dramatycznego - po
prostu nie widzę się dziś w pracy.
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     Jakie roszczenia przysługują,
gdy dojdzie do mobbingu

w pracy?
Potrafimy zaszlochać
kiedy bity jest pies
Przez brudnego,
wściekłego sąsiada
Ale żadnych prawdziwych
nie wytoczy nam łez
Obcych ludzi nieludzka zagłada

Ulicami Groznego
jadą czołgi a my
Wciąż wierzymy
w imperium agonię
Lecz na Wschodzie
niedługie o wolności są sny
I okrutny wolności jest koniec

Jak potępić i poprzeć
to powstanie, ten bunt
Myślą siwi od trosk dyplomaci
Zginie naród? Nie szkodzi!
Pokój z Rosją to grunt
Dla pokoju się wszystko opłaci

Na ulicach Groznego
Kain ostrą ma broń,
Abel los swój zrozumiał i czeka
Czy dopiero gdy lufy
pysk się oprze o skroń
pogwałcone są prawa człowieka?

Czemu Bóg nad Czeczenią
też udaje, że śpi
Choć osacza Hiobowy go lament
Może kiedyś i w Niebie
zakołacze do drzwi
Wojsko w ruskie
mundury odziane

Będą białe anioły
czarną dławić się krwią
Nader łatwo niewinnych zabijać
I zawołać na trwogę
już nie będzie miał kto:

Odrodziła się Wiedźma ...
Odrodziła się Wiedźma ...
Odrodziła się Wiedźma Rassija

Odrodziła się
Wiedźma Rassija

Leszek Czajkowski

Problem zaczyna się, gdy szef nie za-
mierza przestrzegać tych reguł. Pa-

miętajmy jednak, że mobbing nie jest formą
dyskryminacji, tak jak np. molestowanie.
Zgodnie z treścią art. 94[3] Kodeksu pra-
cy, mobbing oznacza działania lub zacho-
wania dotyczące pracownika lub skiero-
wane przeciwko pracownikowi, polegają-
ce na uporczywym i długotrwałym nęka-
niu lub zastraszaniu pracownika, wywołu-
jące u niego zaniżoną ocenę przydatności
zawodowej, powodujące lub mające na
celu poniżenie lub ośmieszenie pracowni-
ka, izolowanie go lub wyeliminowanie z
zespołu współpracowników. Podstawo-
wymi przesłankami mobbingu są zatem
uporczywość i długotrwałość negatywne-
go zachowania ze strony mobbującego.
Warto przy tym zaznaczyć, że choć na-
wet jednorazowe naganne zachowanie w
stosunku do pracownika może wywołać u
niego złe samopoczucie, to jednak o skut-
kach w postaci długotrwałego wpływu na
psychikę może być mowa dopiero przy
zwielokrotnieniu tych działań. Działania
mobbingowe muszą być przy tym na tyle
intensywne i naganne, że przyczynią się
do powstania u pracownika bardzo silne-
go odczucia zastraszenia, i beznadziejno-
ści sytuacji. Ocena, czy nastąpiło nękanie
i zastraszanie pracownika oraz, czy dzia-
łania te miały na celu i mogły lub dopro-
wadziły do zaniżonej oceny jego przydat-
ności zawodowej, do jego poniżenia, ośmie-
szenia, izolacji bądź wyeliminowania z ze-
społu współpracowników, musi opierać się
na obiektywnych kryteriach. Nie zapomi-
najmy także, że ciężar wykazania mobbin-
gu oraz jego skutków spoczywa na pra-
cowniku – inaczej, niż w przypadku dys-
kryminacji, gdzie ciężar udowodnienia swej
niewinności spoczywa na pracodawcy.

Pracownik, u którego mobbing wywołał
rozstrój zdrowia, może dochodzić od pra-
codawcy odpowiedniej sumy tytułem za-
dośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę. Rozstrój zdrowia musi jednak
zostać należycie udowodniony – np. za-
świadczeniem lekarskim, rozpoczęciem
terapii psychiatrycznej lub psychologicz-
nej. Samo twierdzenie mobbowanej oso-
by o pogorszeniu się jej stanu zdrowia nie

Zakaz dyskryminacji oraz poszanowanie godności pracownika to jedne z podsta-
wowych zasad prawa pracy. Każda zatrudniona osoba musi wiedzieć, że pracodaw-
cy są zobowiązani do równego traktowania wszystkich pracowników niezależnie
od ich wyznania, orientacji seksualnej, koloru skóry czy poglądów politycznych.

będzie miało dla sądu żadnego znaczenia,
chyba że zostanie potwierdzone lekarską
dokumentacją. Nie jest w tym wypadku
wystarczające wykazanie następstw w
sferze psychicznej poszkodowanego, ta-
kich jak uczucie smutku, przygnębienia,
żalu i innych negatywnych emocji, czy też
naruszenia dobra osobistego. Można do-
chodzić zadośćuczynienia nie tylko na sku-
tek mobbingu, ale za całokształt doznanej
krzywdy, przy czym ciężar dowodu w za-
kresie związku przyczynowego pomiędzy
mobbingiem i powstaniem rozstroju zdro-
wia oraz co do rozmiarów doznanej krzyw-
dy spoczywa na pracowniku. Dodatkowo
pracownik, który wskutek mobbingu roz-
wiązał umowę o pracę, ma prawo docho-
dzić od pracodawcy odszkodowania w
wysokości nie niższej niż minimalne wy-
nagrodzenie za pracę – na chwile obecną
jest to kwota 1600 zł brutto, w przyszłym
roku zaś 1680 zł brutto. Niezależnie od
powyższego, odszkodowanie i rekompen-
satę za rozstrój zdrowia spowodowany
mobbingiem ustala się na zasadach wyni-
kających z prawa cywilnego.

Na zakończenie warto przytoczyć wy-
rok sądu apelacyjnego we Wrocławiu z
dnia 27 września 2012 r. (sygn. akt III APa
27/12), zgodnie z którym mobbing może
się wyrażać w ciągłym przerywaniu wy-
powiedzi, reagowaniu krzykiem, ciągłym
krytykowaniu i upominaniu, upokarzaniu,
stosowaniu pogróżek, unikaniu rozmów,
niedopuszczaniu do głosu, ośmieszaniu,
ograniczeniu możliwości wyrażania wła-
snego zdania, nieformalnym wprowadze-
niem zakazu rozmów z nękanym pracow-
nikiem, uniemożliwieniu komunikacji z in-
nymi, a także powierzaniu prac poniżej
kwalifikacji i uwłaczających, odsunięciu od
odpowiedzialnych i złożonych zadań, za-
rzucaniu pracą, lub niedawaniu żadnych
zadań lub ich odbieraniu itp. Jednak nale-
ży podkreślić, że normalne kulturalne eg-
zekwowanie wykonania poleceń nie stano-
wi mobbingu, bo podległość służbowa wy-
nika z natury stosunku pracy. Dodać przy
tym wypada, że nawet niesprawiedliwa,
lecz incydentalna krytyka pracownika, nie
może być kwalifikowana jako mobbing.

Rafał Rodzeń


