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Grupa Azoty z Anwilem
Czy powstanie europejska potęga? O tym, co
takie połączenie oznaczałoby dla polskiej che-
mii mówi Janusz Wiśniewski, wiceprezes Kra-
jowej Izby Gospodarczej.                 ...na str. 6

Warta Honorowa
Przez dwie doby służbę przy grobie ks. Je-
rzego, pełnili członkowie SPCH NSZZ „Soli-
darność”.                                   ...na str. 7, 8 i 9

Upadła, a pracuje
„Krosno”,mimo upadłości, produkuje i zdobywa
nowe kontrakty. Nowe rynki to Chiny i Rosja.

...na str. 11
32. rocznica

To aparatczycy  upowszechnili opinię, że Jaru-
zelski wypowiadając wojnę własnemu narodo-
wi dokonał wyboru tzw. mniejszego zła i uchro-
nił Polskę przed interwencją sowiecką.

...na str. 12

Na Boże Narodzenie
Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie
Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadec-
two, że każdy człowiek jest kimś jedynym i nie-
powtarzalnym... Jan Paweł II.                 na str. 13

Ja jednak mimo to spróbuję, bo należę do ludzi,
dla których walenie głową w ścianę jest zaję-

ciem pasjonującym. Najpierw test ze znajomości
przedmiotu: jakie jest sztandarowe zawołanie
bolszewików? Nie wiecie Państwo? Co, ktoś tam
mamrocze, że Proletariusze wszystkich krajów
łączcie się!? Eeee… no bez żartów: bolszewickie
hasło haseł, to „Grab zagrabione!”.

O - właśnie widzę to zdziwienie Młodych,
Wykształconych itd. itp., że bolszewicy tak ko-
chają porządek, iż zachęcają do grabienia już
wygrabionych alejek parkowych i trawników, ech,
platformiarska wasza… Niestety, to nie tak: Sło-
wo grabić w bolszewickim rozumieniu spokrew-
nione jest ze słowami łupić, rabować, kraść.

„Grab zagrabione!” znaczy w tym przypadku
kradzież (przez bolszewików) ukradzionego
(przez burżujów), co za chwilkę na prościutkim
przykładzie Państwu wytłumaczę: nasze pienią-
dze ukradli nam po raz pierwszy politycy AWS/
UW, kiedy odebrawszy je nam pod przymusem,
przełożyli je do kieszeni prywatnych, zaprzyjaź-
nionych firm, które to firmy za samo przyjęcie
tych naszych pieniędzy na swoje konta pobrały
sobie 10% (dziesięć procent) haraczu, a potem
robiły z tymi pieniędzmi co chciały, nie ponosząc
żadnej odpowiedzialności za to, czy machloje tymi
naszymi pieniędzmi kręcone przenosiły zysk
(nam, nie im - im przynosiły non stop) czy też nie.

Za tę zabawę te zaprzyjaźnione firmy oficjal-
nie zarobiły 17 (siedemnaście) miliardów, złotych,
ale tak naprawdę, to zarobiły więcej: nasze pie-
niądze (realne, prawdziwe - potrącone z naszych
pensji brutto) OFErzyści wypompowali bez pro-
blemu za pośrednictwem giełdy: sprzedaż akcji
komu trzeba na dołku i odkupienie ich od kogo
trzeba na górce. Banalnie proste. I to było zagra-
bienie zagrabionego w wersji a/.

Z obligacjami sprawa była do tej pory trudniej-
sza, bo ten papier, to jest jednak zobowiązanie pań-
stwa, a nie jakiegoś przekręciarza Grobelnego, czy
innego Bagsika, ale bolszewicy potrafią nie takie
numery: właśnie przegłosowali, że obligacje, choć
umieszczone w ciągle jeszcze zaprzyjaźnionych
firmach, najzwyczajniej w świecie zajumają (to
Młodzi Wykształceni itd. itp. powinni zrozumieć). I
to jest zagrabienie zagrabionego w wersji b/.

Grab zagrabione, czyli
św. Mikołaj bolszewik

Wiem, że dzięki usilnej pra-
cy funkcjonariuszy (to wła-
ściwe określenie) mediów
III RP bolszewizm, to po

pierwsze nie wiadomo co, a po drugie – jeśli był, to dawno i nieprawda i dlatego
nie ma takiej możliwości, by przekonać Publiczność, że bolszewizm żyje i ma się
coraz lepiej, a bolszewicy są wśród nas i w dodatku walą nas w rogi, aż huczy.

Zrobił się jak to w takich razach bywa, giwałt,
nawet lobbysta Tyrmand z USA przysłany został,
o zawodzeniu Balcerowicza i pohukiwaniach
Buzka nie wspominając, ale co zagrabili, to za-
grabili i jedyne, co my możemy im zrobić to to, co
piesek miłej sąsiadki robi co rano na trawniku.

Wspomniałem coś o funkcjonariuszach mediów
- należy się więc puenta: proszę zobaczyć, jak
wyglądały czołówki portali Wirtualna Polska i
Onet: pierwszy śnieg, połączony z orkanem na-
zwanym imieniem Ksawery, choć powinno być
Vincent, jakaś impra na 22 tys. osób, handlarz -
Janukowycz, a nawet Putin - gej ukryty. W tele-
wizjach informacyjnych - to samo, co nie powin-
no dziwić, gdyż właściciele stacji telewizyjnych i
portali są ci sami a przynajmniej - kompatybilni.

A trzy godziny wcześniej, bolszewicy zagrabili
nam 150 miliardów złotych przeznaczonych na
nasze emerytury. W mikołajki zagrabili.

Odnoszę tylko wrażenie (to chyba wolno, jesz-
cze wolno?) że ten bolszewik za św. Mikołaja
przebrany, po zdjęciu mu czapki, odklejeniu
sztucznej brody i wąsów i wyjęciu ze śmieszne-
go czerwonego kitla a la Kluzikowa, jest łudząco
podobny do Donka.                Ewaryst Fedorowicz

http://blogmedia24.pl/node/65697

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem...

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może pomóc bliźniemu...

Do tego wystarczą
wiara,

nadzieja
i miłość...

Radosnych Świąt
i prawdziwie Nowego Roku

życzy Mirosław Miara
Przewodniczący

Serkretariatu
Przemysłu

Chemicznego
NSZZ "Solidarność"

***

Posiedzenie Rady SPCH
Dyskutowano nad sprawą głosowań elektronicz-
nych, refundacji szkoleń i formy kolportażu mier-
sięcznika "SPCH Solidarność".     ...na str. 4 i 5



nr 12 (283) grudzień 2013
Czytaj „Tygodnik Solidarność” - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika!

 2

Sąd pisał uzasadnienie prawie osiem
miesięcy. W skomplikowanych proce-

sach sąd może przedłużyć sporządzenie
uzasadnienia poza ustawowy termin 14 dni
od ogłoszenia wyroku.

Przypomnijmy, że po 18 latach od wnie-
sienia aktu oskarżenia, 19 kwietnia 2013
r., sąd wydał niejednogłośny wyrok, w któ-
rym uznał za „bezprawną i przestępczą”
decyzję władz PRL o użyciu broni prze-
ciw robotnikom protestującym przeciw
drastycznym podwyżkom cen w 1970 r.
- Decyzja o użyciu broni w grudniu 1970
r. była bezprawna i przestępcza. W grud-
niu 1970 r. nie było potrzeby wprowadza-
nia do Trójmiasta w pełni uzbrojonych od-
działów wojska, a taka decyzja prowadzi-
ła do nieuchronnej konfrontacji z ludnością
cywilną i rozlewu krwi. Po podpaleniu 15
grudnia 1970 r. budynku Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR i Komendy Miejskiej
MO niewątpliwie zachodziła potrzeba
ochrony ważnych czy strategicznych
obiektów państwowych. Nie było nato-
miast potrzeby wprowadzania do Trójmia-

W uzasadnieniu odczytanym przez Egila Arvi-
ka, Komitet Noblowski argumentował, że

"starania o zapewnienie robotnikom prawa do za-
kładania własnych organizacji są ważnym wkła-
dem do kampanii na rzecz uniwersalnych praw
ludzkich", a "Solidarność stała się wyrazem de-
terminacji w rozwiązywaniu konfliktów i zaże-
gnaniu niezgody poprzez pokojowe negocjacje
(...) Cel był jasny: prawo robotników do organizo-
wania związków zawodowych i prawo do nego-
cjowania z władzami sytuacji socjalnej i ekono-
micznej robotników."

Wałęsa nie zdecydował się na wyjazd w oba-
wie, że władze nie wpuszczą go z powrotem do
kraju. Nagrodę odebrała jego żona, która pojawi-
ła się ratuszu w Oslo z synem Bogdanem i od-
czytała przemówienie męża. 11 grudnia oficjal-
ne przemówienie w imieniu laureata wygłosił też
Bohdan Cywiński (miał to zrobić Tadeusz Mazo-
wiecki, ale nie otrzymał paszportu).

W przemówieniu padły następujące słowa:
Najłatwiej byłoby mi powiedzieć, że nie jestem
godzien tego wyjątkowego wyróżnienia. Kiedy
jednak wspominam chwilę, gdy wieść o nagro-
dzie rozeszła się po moim kraju, tę chwilę wzru-
szenia i powszechnej radości ludzi czujących, że
w nagrodzie tej moralnie i duchowo uczestniczą,
to muszę powiedzieć, że traktuję tę nagrodę jako
wyraz uznania, że ruch, któremu oddałem wszyst-
kie swoje siły, dobrze służył ludzkiej wspólnocie.

Przyjmuję tę nagrodę z całym szacunkiem dla
jej rangi i zarazem z poczuciem, że wyróżnia ona
nie mnie osobiście, lecz jest nagrodą dla „Soli-
darności”, dla ludzi i spraw, o które walczyliśmy
i walczymy w duchu pokoju i sprawiedliwości.

Niczego też innego nie pragnę, aniżeli tego, by
przyznanie tej nagrody służyć mogło pokojowi i
sprawiedliwości. Tak w mojej ojczyźnie jak i w
świecie.

Pełną treść przemówienia można znaleźć na
oficjalnej stronie Nagrody Nobla.

Informacja o nagrodzie dla lidera „S” została
ogłoszona 5 pażdziernika. Jerzy Urban - ówcze-
sny rzecznik prasowy rządu skomentował wtedy,
że to „zapłata dla ludzi, którzy działają na szkodę
kraju” oraz „kolejna reaganowska złośliwość, tym
razem firmowana z Oslo”. 11 października wła-
dze PRL przesłały do Norwegii oficjalny protest
przeciwko decyzji Komitetu Noblowskiego. Był
to drugi taki przypadek w histori po proteście przy-
wódcy III Rzeszy Adolfa Hitlera, który sprzeci-
wił się, kiedy w 1935 Pokojową Nagrodę Nobla
otrzymał więziony w obozie koncentracyjnym
niemiecki pisarz i pacyfista Carl von Ossietzky.

mb - www.solidarnosc.org.pl

Jest uzasadnienie wyroku
w sprawie Grudnia’70.
Czas na apelację

Jest gotowe pisemne uzasadnienie
wyroku w sprawie odpowiedzialnych za
tragedię Grudnia’70. Teraz możliwa
będzie apelacja, którą zapowiedzieli
tuż po wyroku prokuratura i pełnomoc-
nik rodzin ofiar masakry.

sta w pełni uzbrojonych oddziałów wojska
– mówiła w ustnym uzasadnieniu sędzia
sprawozdawca Agnieszka Wysokińska-
Walczak, skazując w tej sprawie na kary
w zawieszeniu dwóch b. wojskowych oraz
uniewinniając ówczesnego wicepremiera
PRL Stanisława Kociołka od zarzutu
„sprawstwa kierowniczego”. Był on oskar-
żony o to, że 16 grudnia 1970 r. nakłaniał
w telewizji strajkujących w Gdyni do po-
wrotu do pracy, choć wiedział, że następ-
nego dnia rano stocznia będzie zabloko-
wana przez wojsko. Na stacji kolejki miej-
skiej Gdynia Stocznia zginęły osoby, które
usłuchały apelu Kociołka.

Mirosław W., były dowódca batalionu
blokującego bramę Stoczni Gdańskiej, i Bo-
lesław F., były zastępca do spraw politycz-
nych dowódcy 32. Pułku Zmechanizowa-
nego blokującego stocznię w Gdyni, zostali
skazani na dwa lata pozbawienia wolno-
ści – wyroki w zawieszeniu. Zmieniono
kwalifikację ich czynu na udział w śmier-
telnym pobiciu. Taka kwalifikacja pozwa-
la na pociągnięcie do odpowiedzialności za
przestępstwo, gdyż nie wymaga indywi-
dualizacji winy, co jest konieczne przy za-
bójstwie. Prokurator żądał dla podsądnych
kar po 8 lat więzienia. Obrońcy i oskarże-
ni wnosili o uniewinnienie.

www.solidarnosc.gda.pl
fot. ze zbiorów Archiwum KK

30 lat od wręczenia
Pokojowego Nobla
10 grudnia 1983 r. w Oslo Danuta
Wałęsa odebrała Pokojową Nagrodę
Nobla przyznaną Lechowi Wałęsie -
liderowi „Solidarności”.
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fot. PAP / Jakub Kamiński

Dla porównania w Niemczech umowy
terminowe to jedynie 9% wszystkich

umów. Te dane to wnioski płynące z pra-
cy badawczej przygotowanej w ramach
finansowanego przez Komisję Europejską
projektu Ochrona pracowników przed nad-
używaniem atypowych form zatrudnienia
w Polsce i w wybranych krajach EU.
Badania przeprowadzili eksperci NSZZ
„Solidarność” we współpracy z partnera-
mi z innych państw UE.

Uczestnicy projektu zastanawiali się, jak
- na podstawie pozytywnych doświadczeń
innych państw - można poradzić sobie z
problemem nadużywania umów termino-
wych, niekorzystnych z punktu widzenia
pracowników. Takie umowy nie mogą za-
gwarantować pracownikom stabilnej sy-
tuacji zawodowej, co, szczególnie w przy-
padku osób młodych, stanowi poważne
utrudnienie.

Eksperci przyjrzeli się też zatrudnianiu
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Oka-
zuje się, że  Niemczech, Szwecji i we Wło-
szech zdecydowanie częściej aniżeli w
Polsce wykorzystuje się tę możliwość.
„Takie zatrudnienie pozwala pracodaw-
com na bardziej racjonalne i efektywniej-
sze wykorzystanie pracownika w proce-
sie pracy, zaś pracownikom na godzenie
pracy zawodowej z obowiązkami pozaza-
wodowymi takimi jak wychowywanie
dzieci czy kształcenie. Jego upowszech-
nienie pozwala również osiągnąć efekt w
postaci ograniczenia poziomu bezrobocia”
- wynika z raportu.

Pełną treść pracy badawczej można zna-
leźć pod adresem http://www.solidar-
nosc.org.pl/uploads/oryginal/5/6/8be1f_Opraco-
wanie.pdf, a skrócone wnioski z raportu -
http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/5/
6/37236_Wnioski_z_pracy_badawczej.pdf. 

mb - www.solidarnosc.org.pl

Podczas rozprawy (10 XI) Sąd Okrę-
gowy w Warszawie miał rozpatrzyć

zażalenie poszkodowanych opozycjoni-
stów na umorzenie postępowania prze-
ciwko PRL-owskim generałom z powodu
przedawnienia. Jednak rozprawa rozpo-
częła się tylko formalnie.

Już na samym początku policja skrupu-
latnie przeszukiwała uczestników postępo-
wania, w tym pełnomocnika poszkodowa-
nych mec. Annę Bogucką-Skowrońską,
która jako sędzia Trybunału Stanu posia-
da immunitet. Do eskalacji niezadowole-
nia doszło, gdy na widowni jeden z poszko-
dowanych opozycjonistów Zygmunt Mier-
nik rozwinął plakat z napisem „Zbrodnie
komunistyczne hańbą sądów”. Sędzia
Zakrzewska kazała usunąć go z sali, na
co sprzeciwem zareagowali pozostali wi-
dzowie. Wtedy przewodnicząca składu
zarządziła, by wszystkie osoby opuściły
salę. Doszło do przepychanek z policją,
która siłą wyprowadziła wszystkich z sali.

W imieniu poszkodowanych mec. Bo-
gucka-Skowrońska złożyła wniosek o wy-
łączenie składu sędziowskiego. Kiedy zo-
stanie rozpatrzony - nie wiadomo.

Zdaniem poszkodowanych, zachowanie
sądu to skandal.

Sprawa dotyczy osób, które w związku
z planowanym zawieszeniem stanu wojen-
nego i zwolnieniem z internowania zostały

Skandal podczas rozprawy
Wnioskiem o wyłączenie składu sędziowskiego zakończy-
ła się rozprawa apelacyjna w procesie przeciwko genera-
łom Ciastoniowi i Sasinowi w sprawie o wojskowe obozy
internowania, w których w latach 1982-83 bezprawnie więziono działaczy opo-
zycyjnych. To reakcja na decyzję prowadzącej sprawę sędzi Agnieszki Zakrzew-
skiej, która siłą kazała wyprowadzić widownię z sali rozpraw.

w latach 1982-1983 przymusowo skiero-
wane do jednostek wojskowych na tzw.
przeszkolenie wojskowe. Wszystko po to,
aby tych najbardziej aktywnych odizolo-
wać od społeczeństwa. W 12 obozach na
terenie całego kraju „przeszkolono” w ten
sposób 1425 działaczy, głównie związkow-
ców z „Solidarności”. W samym Chełm-
nie internowano 304 osoby.

Od wielu lat poszkodowani próbują do-
chodzić sprawiedliwości przed sądami wol-
nej Polski. Udało się to jedynie Stowarzy-
szeniu Osób Internowanych „Chełminia-
cy 1982”. Dopiero w marcu 2012 r. pion
śledczy IPN doprowadził do sformułowa-
nia aktu oskarżenia przeciwko trzem ge-
nerałom: Józefowi Sasinowi, Florianowi Si-
wickiemu i Władysławowi Ciastoniowi, od-
powiedzialnym za zorganizowanie obozów
wojskowych. Po wielu proceduralnych za-
biegach i wielomiesięcznych próbach nie-
rozpatrywania tej sprawy przez różne sądy,
w końcu sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa podjął się spra-
wy, ale natychmiast umorzył postępowa-
nie ze względu na przedawnienie. Na tą
bulwersującą i niezrozumiałą dla poszko-
dowanych decyzję wszystkie poszkodowa-
ne strony, w tym oskarżyciel publiczny
prokurator IPN Mieczysław Góra, złożyły
zażalenie, które dzisiaj miało być rozpa-
trzone.            ml - www.solidarnosc.org.pl

Raport „Solidarności”
Polska bije rekordy
w zatrudnianiu
na czas określony
Problemem polskiego rynku pracy
jest duża liczba osób zatrudnionych na
czas określony - to aż 27% pracowni-
ków, czyli niemal dwa razy więcej niż
średnia unijna - 14,2%.

Polscy pracownicy
liderami
wzrostu wydajności
Według danych OECD i Eurostatu pol-
scy pracownicy odnotowali w 2012 roku
największy w Europie wzrost wydajno-
ści pracy. To kolejny dowód, że praco-
dawcy wykorzystując kryzys, sztucznie
zaniżają polskie wynagrodzenia.

Hiszpanię o 0,6 proc. Licząc ostatnie 5 lat, Polska
w badaniu OECD jest niekwestionowanym lide-
rem osiągając wzrost na poziomie 15,4 proc. Dru-
ga Irlandia osiągnęła 14,6 proc, a trzecia Hiszpa-
nia już tylko 10,1.

Jak się ma do tego wzrost płac? W 2012 roku
realne płace w Polsce zmalały o 0,6 proc., a w
2011 wzrosły zaledwie o 0,2 proc.

Jak wyliczyła niedawno prof. Jadwiga Stanisz-
kis, gdyby przez ostatnie kilkanaście lat płace w
Polsce rosły proporcjonalnie do wzrostu wydaj-
ności, średnia pensja powinna u nas wynosić o
1000 zł więcej. Co to oznacza? Że w naszych
domowych budżetach jest o 200 mld zł rocznie
mniej pieniędzy, które mogłyby być przeznaczo-
ne np. na konsumpcję. Co to oznacza dla naszego
PKB? Pytanie jest czysto retoczyczne.
- Zestawienie OECD - http://www.solidar-
n o s c . o r g . p l / u p l o a d s / o r y g i n a l / 5 / 6 /
7947b_OECD.pdf
- Zestawienie  Eurostat - http://www.solidar-
nosc.org.pl/uploads/oryginal/5/6/7947b_Euro-
stat.pdf               ml - www.solidarnosc.org.pl

W opublikowanym na stronie Eurostatu ze-
stawieniu, Polska w 2012 roku osiągnęła 5,6

proc. wzrost produktywności. To aż o ponad 2 proc.
więcej niż druga w zestawieniu Łotwa i trzecia
Bułgaria. W ciągu ostatnich 5 lat Polacy osiągnęli
blisko 15 proc. wzrost wydajności. Lepsza była tyl-
ko Litwa, która przez 5 lat osiągnęła 17,7 proc.
wzrost. Trzecia Łotwa z wynikiem 12,9 proc.

W drugim zestawieniu, tym razem zamieszczo-
nym na stronie OECD nasza wydajność w 2012
roku wzrosła o 4,1 proc., wyprzedzając Estonię i
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Dyskutowano nad sprawą głosowań
elektronicznych. Członkowie Rady

zastanawiali się, czy stosować taką for-
mę przy każdym głosowaniu i czy to gło-
sowanie ma zastąpić posiedzenia Sekre-
tariatu. Po krótkiej dyskusji, w której pa-
dały różne argumenty za i przeciw, podję-
to stosowną uchwałę w sprawie dopusz-
czenia możliwości głosowań przy wyko-
rzystaniu środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na odległość i przyjęcia
Regulaminu takich głosowań. Uchwałę
zredagowano w oparciu o postanowienia
§60 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”
oraz Uchwały KK nr 21a/13 w sprawie
zasad oraz sposobów głosowania przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.

Następnie omawiano wniosek Sekcji
Krajowej Pracowników przemysłu Farma-
ceutycznego o refundację kosztów szko-
lenia przeprowadzonego przez wspo-
mnianą Sekcję w lutym b.r. Rada przy-
chyliła się do uwagi kol. Bogdana Kwiat-
kowskiego aby wnioski o pokrycie kosz-
tów szkoleń były składane na początku
roku. Rada postanowiła zrefundować
koszt tego szkolenia w 80 proc.

Przyjęto zaproponowany przez Przewod-
niczącego SPCH terminarz kolejnych po-
siedzeń Rady: 6 i 7 marca, 5 czerwca przed
rozpoczęciem Kongresu, 25 i 26 września
oraz 8 i 9 grudnia. Zaplanowano termin
Kongresu SPCH na 5,6 i 7 czerwca.

Na zakończenie dyskutowano o formie
wydawania miesięcznika „SPCH Solidar-
ność”. Przewodniczący, Mirosław Miara
zaproponował zaprzestanie wydawania
drukowanej wersji poprzestając na kolpor-
towaniu jego wersji elektronicznej.
- Osobiście uważam - mówił Przewodni-
czący - że miesięcznik jest potrzebny,
jest dobrze robiony i musi być konty-
nuowany, natomiast druk generalnie
jest zbędny. Mamy miesięcznik na Blo-
gu, wysyłamy go pocztą elektroniczną.
Koszt druku, to w skali roku spora kwo-
ta do zaoszczędzenia a właściwie do
wydania na nowe cele. Dlatego propo-
nuję zaprzestanie drukowania. Można
się zastanowić, ile by kosztował druk
pojedynczego egzemplarza przy dużo

mniejszych zamówieniach. Wyobrażam
sobie takie rozwiązanie, że decydujemy
o zaprzestaniu drukowania w ramach
SPCH, ale dajemy alternatywne rozwią-
zanie Organizacjom Zakładowym lub na-
wet Sekcjom Krajowym - możliwość dal-
szego kontynuowania druku po pełnych
kosztach. Przy decyzji likwidacji druku,
podamy możliwość kontynuacji i wyso-
kość kosztów z wysyłką przy indywidu-
alnych zamówieniach.

To, że wysyłamy miesięcznik w żaden
sposób nie dowodzi, że go ludzie czy-
tają - kontynuował Przewodniczący. - U
mnie Blog jest czytany, ale miesięcznik
który otrzymuję pocztą, często jest nie-
stety nie wybierany, chociaż wystawiam
w miejscu publicznym.

Według mnie prawda jest brutalna -
gazet, oprócz nielicznych fanatyków, już
ludzie nie czytają (ja też nie, przyznaję
się) natomiast w Internecie, ci co chcą -
czytają, a kto nie chce, to czy dostanie
gazetę czy będzie miał na Blogu to i tak
nie przeczyta. Inaczej, kto miesięcznik
chce czytać, to czy dostaje w wersji pa-
pierowej, czy ma na Blogu to będzie czy-
tał - precyzował Przewodniczący. - Ja
osobiście czytam w wersji elektronicznej
a rzadko w papierowej. Jak obserwuję
rzeczywistość wersje papierowe nie mają
szans przetrwania, czy to się nam podo-
ba, czy nie, musimy patrzeć na realia, a
realia są takie właśnie.

Rozpoczynając dyskusję wyjaśniłem
członkom rady cały „cykl wydawniczy” na-
szego miesięcznika:
- Tak, mamy miesięcznik na Blogu. Ale
tylko go mamy. Śledzę wejścia na ten
Blog i jestem zdumiony tym, że odwie-
dzający to Puławy, Tarnów, Opoczno,
Przewodniczący i ja, czyli kilka wejść
dziennie. Dni po umieszczeniu nowego
wydania „SPCH Solidarność” powo-
dują wzrost „klikalności” do 30, i są
to wejścia kilkusekundowe. Pobrań zaś
ze strony - 0!

Dla mnie wersja drukowana miesięcz-
nika to bardzo dużo pracy, nawet fi-
zycznej. Także koszty. Składa się na nie
koszt materiałów (folia, tonery, koper-
ty), energii, transportu i koszt wysyłki.

Do tego trzeba zawieźć matryce do
drukarni, odebrać paczki, zaadreso-
wać koperty, zapakować 1000 egz. do
100 kopert i zawieźć na pocztę. Rezy-
gnacja z druku, to mniej pracy dla
mnie. Tylko... czy nie wylejemy dziec-
ka z kąpielą...

Można, oczywiście, spróbować zapro-
ponować tym Komisjom Zakładowym,
które chcą otrzymywać miesięcznik „pa-
pierowy” zamawianie indywidualne. Zo-
rientować się, ile to by było egzempla-
rzy i szukać taniego druku niskonakła-
dowego. Koszt druku offsetowego to
przede wszystkim wykonanie matryc.
Samo drukowanie to tylko koszt papie-
ru, farby i energii. Są drukarnie, które
drukują elektronicznie, czyli odpada
koszt matryc, ale wtedy druk jest droż-
szy, bo angażuje bardzo drogie maszy-
ny drukarskie. Wykorzystywany przez
nas offset jest najtańszy, ale ten koszt
za egzemplarz nie będzie niższy przy
mniejszym nakładzie. To będą różnice
groszowe. Poza tym jestem pewny, że nie
będzie takich zamówień. Przykładem
jest PGNiG - po rozczłonkowaniu na
spółeczki, te organizacje, które odeszły
„na swoje” nie zamówiły ani jednego
egzemplarza.

Można, oczywiście, zrezygnować z
druku. Jednak my NIE WIEMY NA PEW-
NO jak rozkłada się czytelnictwo. Nikt
w „Solidarności” nigdy nie przeprowa-
dził nawet najprostszego sondażu w tej
materii. Ja z kolei wiem, że gdy wykła-
dałem „Tygodnik Solidarność” czy
„SPCH Solidarność” na portierni, to
faktycznie niewielu ludzi się tym intere-
sowało. Ale jak poszedłem na wydziały
i dałem do ręki - to brali, a niektórzy
jeszcze odchodząc otwierali numer.

Z czytelnictwem w Internecie, z ekra-
nu, jest jeszcze gorzej. Tam się przela-
tuje, czyta tytuły, najwyżej leady, oglą-
da obrazki. Decyzję postawienia wy-
łącznie na Internet trzeba poprzedzić
badaniami i rzetelną dyskusją. A tego
w Solidarności nie ma od 1989 roku.

Niestety, ponad trzy lata temu, już śp.
Andrzej Konecki prosił naszych dzia-
łaczy o dokładne rozeznanie tego tema-
tu wśród członków związku. Bez rezul-
tatu. Moje zdanie jest niezmienne: bez-
względnie trzeba zapytać członków
związku czy chcą i potrafią przepatrzeć
(bo już o czytanie chyba nie można py-
tać) miesięcznik z pomocą komputera.
Czy chcą w ten sposób otrzymywać
związkowe informacje.

Generalnie NSZZ „Solidarność” od
20. lat z okładem nie ma żadnej strate-
gii ani polityki informacyjnej. To, co jest
wydawane – począwszy od „Tygodni-
ka Solidarność”, trafia przede

Posiedzenie Rady
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność”
5-6 XII 2013 r. w Opocznie

Przewodniczący przedstawił krótką informacje dotyczącą prac Sekretariatu Prze-
mysłu Chemicznego i prac Komisji Krajowej. Podsumował także naszą wartę
honorową przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki (fotorelacja na str. 7,8 i 9).
W jego ocenie i tych którzy tam stali, wypadła bardzo dobrze. Rada przychyliła
się do propozycji ponownego wystawienie warty w kwietniu przyszłego roku.
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Związkowcy z „Solidarności”
ZA Puławy

wszystkim do wąskiego grona
nieco bardziej świadomych działaczy i
starych Solidaruchów. Takie wyjątki,
jak Polfa Warszawa, Ćmielów, czy Ja-
worzyna to można zliczać w kraju na
palcach.

„Fetysz” Internetu zabił w  „klasie ro-
botniczej” chęć sięgania do informa-
cji. Większość zatrudnionych w przemy-
śle to ludzie po 40., którzy komputer
używają tak, jak im dzieci - wnuki
pokażą; czyli do rozrywki i zakupów.
Nieraz już powtarzam, że podczas stu-
diów syna pomagałem mu robić bada-
nia w tym zakresie. Przedstawiałem nie
raz wyniki na różnych spotkaniach -
także członkom Komisji Krajowej ze
Śniadkiem i Dudą. Groch o ścianę... A
wyniki tych badań są porażające dla
Internetu.

Sprawa ostatnia, to opłaty za „SPCH
Solidarność”. Z zestawień finansowych
wynika, że tylko połowa odbiorców
wersji drukowanej reguluje „składkę
na informację”. Przy uczciwych wpła-
tach za otrzymywane - zamówione eg-
zemplarze, przy stanowczym egzekwo-
waniu należności, druk miesięcznika
zwróciłby się z nawiązką.

W dyskusji nawet przewodniczący naj-
większych organizacji postulowali pozosta-
wienie drukowanego miesięcznika. Wybi-
jającym się argumentem była niepewność
„dobrych” relacji z pracodawcami, którzy
jeszcze tolerują drukowanie, czy kopiowa-
nie materiałów związkowych, ale już wszę-
dzie jest to księgowane w koszty pono-
szone przez pracodawcę na rzecz związ-
ków zawodowych. Zwracano też uwagę,
że pracodawca ma pod kontrolą to, co
działacze czy członkowie związku otrzy-
mują pocztą elektroniczną, co i ile powie-
lają, czy drukują z sieci.

Po wysłuchaniu argumentów postano-
wiono nadal wydawać „SPCH Solidar-

ność” w formie papierowej oraz w oby-
dwu formach kolportażu elektronicznego,
pozostawiając problem do decyzji przyszło-
rocznego Kongresu.

Na podstawie protokołu
opracował Michał Orlicz

Po obradach, podczas kolacji gościliśmy
Przewodniczącego Regionu Piotrkow-

skiego - Zbigniewa Bogusławskiego, któ-
ry, w przeddzień rocznicy śmierci wspo-
mniał śp. Andrzeja Koneckiego, poczym
podzieliliśmy się opłatkiem i wymieniliśmy
życzenia świąteczne.

W piątek, 6 grudnia o 10.00, została od-
prawiona Msza Święta w intencji śp. An-
drzeja Koneckiego. We Mszy, oprócz
członków Rady i Komisji Rewizyjnej
SPCH, uczestniczyła żona Andrzeja, człon-
kowie KZ z Zakładów Ceramicznych
Opoczno, Przewodniczący Regionu Piotr-
kowskiego - Zbigniew Bogusławski, prze-
wodnicząca z Polfy Lublin - Jola Mazu-
rek, koledzy z zakładów farmaceutycznych
w Kutnie - Marek Byczkowski i Walde-
mar Tatarata oraz pracownicy biura SPCH
NSZZ Solidarność.

Po mszy udaliśmy się na cmentarz i za-
paliliśmy znicze na grobie zmarłego rok
temu Przyjaciela. Wszystkim serdecznie
dziękuję za to, że mogliśmy uczcić tę
smutną rocznicę.

Dziękuję za to, że w tym pędzącym świe-
cie, pełnym naszych różnych obowiązków,
mogliśmy znaleźć chwilę czasu w spra-
wie ważnej, jaką jest pamięć o naszych
bliskich, w tym przypadku pamięć o An-
drzeju, który tak całkiem niedawno, za-
wsze służył nam swoją obecnością, gdy
tylko o to się do niego zwróciliśmy.

 —-ooOoo—

W dniu 28 listopada, uczestniczyłem w spotkaniu
z przedstawicielami Instytutu Badań Edukacyj-
nych. Spotkanie odbyło się w  siedzibie Komisji
Krajowej na ul. Jasnej.

Współorganizatorem spotkania było Prezydium KK i Dział
Branżowy a zaproszeni byli przedstawiciele wszystkich

Sekretariatów NSZZ Solidarność. Tematem spotkania była Pol-
ska Rama Kwalifikacji. Omawiano realizowany projekt „Opra-
cowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdroże-
nia KRK oraz krajowego rejestru kwalifikacyjnego dla uczenia
się przez całe życie”. Temat zapewne ważny ale w naszych
realiach upadku przemysłu, bezrobocia trochę na pograniczu
abstrakcji. Sami organizatorzy przyznali, że wprowadzenie Pol-
skiej Ramy Kwalifikacji przyniesie efekty za jakieś 20 lat. Nie-
mniej jednak zainteresowanych tematem zapraszam na stronę
Instytutu Badań Edukacyj-
nych gdzie powyższy temat
jest szeroko omawiany: http:/
/www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu
związkowców z Federacji Związ-

ków Zawodowych Przemysłu Chemicz-
nego (OPZZ) oraz przedstawiciele SPCH
NSZZ Solidarność: Mirosław Miara, Je-
rzy Wróbel, Krzysztof Zieliński, Henryk
Rosolski, Andrzej Jacyna, oraz dwie oso-
by z puławskich Azotów.

Program obrad:
1.Sytuacja Przemysłu Chemicznego w
Polsce i Europie
2.Omówienie sytuacji w zakładach Grupy
Azoty oraz perspektywy rozwoju
3.Omówienie zabezpieczenia  Grupy Ka-
pitałowej Azoty przed wrogim przejęciem
4.Sytuacja w Grupie Kapitałowej Ciech
5.Omówienie propozycji zmian w syste-
mie dialogu społecznego zaproponowane
przez Forum, OPZZ i NSZZ Solidarność

Uczestnicy spotkania oprócz obrad, mieli
możliwość zwiedzenia kopalni w Bochni -
najstarszej kopalni soli w Polsce.

W przyszłym roku organizatorem tego
cyklicznego spotkania będzie SPCH NSZZ
Solidarność.

W Uzdrowisku Kopalni Soli Bochnia,
22 listopada 2013 roku, odbyło się
spotkanie partnerów społecznych
branży chemicznej. Organizatorem
była Federacja Związków Zawodowych
Przemysłu Chemicznego. Polską Izbę
Przemysłu Chemicznego reprezento-
wał Prezes - Tomasz Zieliński.

Spotkanie
w Bochni
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Grupa Azoty z Anwilem

      Jak wygląda sytuacja w
branży chemicznej?
 Janusz Wiśniewski - Zachodzące w
ostatnich tygodniach zmiany na europej-
skim i światowym rynku petrochemikaliów
wydają się przekształcać w trwałą tenden-
cje. Zamykaniu kompleksów petroche-
micznych w Europie (Ineos, DSM) towa-
rzyszyć będzie prawdziwy renesans inwe-
stycji w USA. Ogłoszono właśnie budo-
wę dziewiątego już krakera (Hanwa Che-
micals), a kolejne są rozważane wykorzy-
stując rewolucję łupkową zarówno w ga-
zie, jaki i ropie.

Wpływ niekonwencjonalnej energii po-
chodzącej z gazu i ropy z łupków ocenia-
ny jest na dodatkowe 2,0-3,2 proc. wzro-
stu PKB do 2025 roku. Taki wzrost o 3,2
proc. PKB USA w 2016 roku oznacza
wartość 500-600 mld dol. Światowa agen-
cja IHS szacuje, że właśnie dzięki niekon-
wencjonalnej energii organiczna produk-
cja chemiczna będzie rosła od 4,9 proc. w
2015 r. do 9,5 proc. w 2025 r., zaś produk-
cja tworzyw odpowiednio od 4.4 do 8.1
proc.

Polskie rafinerie chyba nie zauważyły
nasycenia polskiego i europejskiego ryn-
ku paliw i konieczności alokacji biznesu w
sektor chemiczny. Dziś pozostały niewiel-
kie szanse na kilka zaledwie projektów.

Jak należy ocenić ewentualne połą-
czenie Grupy Azoty i Awnilu?
 Połączenie Grupy Azoty z częścią na-
wozową Anwilu ma oczywiście wiele za-
let dla polskiej gospodarki. Wymaga jed-
nak podzielenia Anwilu na niezbywalną dla
Orlenu część PCW (ze względu na bilans
etylenu i optymalizację przepływów finan-
sowych) oraz właśnie nawozy. To zrodzi
spore konflikty w sprawnie dotychczas
funkcjonującej firmie, ale jest technicznie
i biznesowo możliwe.

To nie pierwsza próba połączenia obu
firm…
 Prawie 10 lat temu Orlen miał zgody
korporacyjne na zakup Tarnowa i Kędzie-
rzyna. Planowaliśmy wtedy połączenie
części nawozowych tych firm z odpowied-
nikiem z Anwilu i wniesienie takich akty-
wów do giełdowej wtedy Spolany z grupy
Unipetrolu.

Kolejnym krokiem miał być dual listing
na GPW w Warszawie lub Oslo bo na stole
mieliśmy list intencyjny światowego lide-

Pomysł połączenia zakładów chemicznym z należącym do PKN
Orlen Anwilem nie jest nowy. Plany takiego rozwiązania mają
co najmniej dekadę. Obecnie obie strony rozważają taki krok.

O tym, co takie połączenie oznaczałoby dla polskiej chemii i jakie może przynieść
efekty mówi w rozmowie z portalem wnp.pl Janusz Wiśniewski, wiceprezes Krajo-
wej Izby Gospodarczej, w przeszłości prezes Orlenu i spółek chemicznych.

ra nawozowego Yary, która chciała objąć
do 35 proc. akcji. Wtedy mielibyśmy down
stream’owe linie produkcyjne zużywają-
ce benzen, fenol, aceton, siarkę i propylen
- co dziś byłoby „jak znalazł”. Nasi na-
stępcy zajęli się jednak kupowaniem Mo-
żejek i Orlen na lata odjechał od chemii.

Co oznaczałoby połączenie?
 Taki konglomerat (GA z nawozami An-
wilu) dokończy udaną przecież konsolida-
cję polskiego sektora chemicznego i da
szansę nie tylko na jego przetrwanie, ale i
rozwój w dynamicznie zmieniającym się
otoczeniu makroekonomicznym.

Zresztą i dzisiaj bez udziału Anwilu nie
będzie w pełni działać najważniejsza sy-
nergia Grupy Azoty, czyli możliwość bi-
lansowania produkcji i dystrybucji amonia-
ku polegająca na optymalizacji zaopatrze-
nia z gaz ziemny, planowania produkcji i
magazynowania, koordynacji remontów
czy optymalizacji logistyki zaopatrzenia.

Anwil wnosi do tego projektu zarówno
zbiornik magazynowy amoniaku jak i bez-
obsługowy magazyn sypkich nawozów i
poprawia strukturę zaopatrzenia oraz uła-
twia eksport sezonowych nadwyżek.

A co z KE? Przecież może się nie zgo-
dzić na ewentualne połącznie.
 Należy pamiętać o notyfikacji takiego
połączenia w komisji europejskiej, ale nie
sądzę aby taka koncentracja była ograni-
czeniem konkurencji w UE. Dotyczy ona

bowiem jedynie łączenia zdolności produk-
cyjnych gdyż rynek od dawna jest w rę-
kach wyspecjalizowanych hurtowników
zwanych dealerami.

A może Orlen powinien po prostu za-
prosić do rokowań, chętnych na kupno
Anwilu?
 Nie ma oczywiście sensu ogłaszania
przetargu na sprzedaż części nawozowej
Anwilu, bo znowu zgłosi się jakiś nieak-
ceptowany politycznie i mentalnościowo
inwestor wywołując zamieszanie w kraju,
który udaje akceptowanie zasad wolności
gospodarczej.

Warto natomiast powrócić do pomysłu
wymiany aktywów nawozowych Anwilu
na kędzierzyńskie instalacje alkoholi oxo i
plastyfikatorów należące do Grupy Azo-
ty. Ostatnie informacje o wycofywaniu się
DSM z biznesu kaprolaktamu i ogranicza-
nie bądź zamkniecie niemieckich instala-
cji fenolu przez Ineos nie daje już szans na
budowę wytwórni fenolu w Polsce, ale
metateza olefin w Możejkach dalej ma
sens, bo dodatkowy propylen może być
wykorzystany dla zasilania instalacji oxo i
kwasu akrylowego, którego budowa wy-
daje się być ostatnia szansą na współpra-
cę nafty i chemii.

Należy też zauważyć, że nowe techno-
logie produkcji plastyfikatorów bazują na
PTA wytwarzanym przez Orlen we Wło-
cławku, gdzie z kolei Anwil ma dużą in-
stalację granulatów PCW, która je zuży-
wa. Wnioski nasuwają się same.

Jakieś inne ciekawe projekty?
 Podobnie wartym rozważenia jest pro-
jekt wniesienia przez Orlen aktywów na-
wozowych Anwilu do GA w zamian za
nową emisję akcji np. Kędzierzyna lub
Puław, co na trwałe zapewniłoby bazę su-
rowcową dla polskiej chemii, a Lotos prze-
stałby udawać zainteresowanie tym sek-
torem. W takiej sytuacji można byłoby
połączyć cały Anwil z Grupą Azoty, bo
Orlen byłby w stanie dopilnować swoich
interesów.

Część specjalistów uważa, że fuzja An-
wilu i Grupy Azoty byłaby wskazana ze
względu na kwestie gazowe. Dlaczego?
 Ze wszystkich polskich producentów
nawozów azotowych to Anwil ma najbli-
żej do wysokociśnieniowego rurociągu ja-
malskiego i gdyby działał w skonsolidowa-
nej grupie to można byłby się pokusić o
analizę projektu budowy kawern na gaz
ziemny po eksploatacji nowych pokładów
solanki, bo zajęte swoimi sprawami Ciech
i PGNiG pewnie nigdy nie wrócą do tego
tematu.

Byłaby to ogromna wartość dodana dla
Grupy Azoty, która w najbliższej przyszło-
ści musi stać się poważnym graczem na
europejskim rynku gazu ziemnego.

Rozmawiał: Dariusz Malinowski - wnp.pl

Foto. Maciej Kulesza
forum.gazeta.pl
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Warta Honorowa Chemików W ubiegłym roku
Komisja Krajowa
zadecydowała, że
członkowie NSZZ
„ So l i da r no ś ć ”
będą pełnili War-
tę Honorową
przy grobie błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki - patrona Związ-
ku. Do tej służby zgłaszają się chętni z
całej Polski . Tradycję Warty w SPCH
otworzyli 16 listopada 2012 r. człon-
kowie związku zrzeszeni w Sekcji Kra-
jowej Pracowników Przemysłu Farma-
ceutycznego.

W tym roku także inne organizacje
związkowe zrzeszone w Sekretaria-

cie Przemysłu Chemicznego NSZZ „Soli-
darność” postanowiły zorganizować Służby
Wartownicze.

25 listopada o godz. 14.00 rozpoczęliśmy
naszą drugą Wartę przy grobie ks. Jerze-
go Popiełuszki. Pierwszą zmianę przejęli
koledzy z tarnowskich Azotów: Tadeusz
Szumlański, Paweł Pasiowiec, Wiesław
Kabat i Jerzy Wróbel.

Druga zmiana to koleżanki i koledzy i z
Porcelany Ćmielów: Mirosław Rogoziń-
ski, Barbara Półtorak i Magdalena Hu-
mańska oraz Kazimierz Bednarz - prze-
wodniczący „Solidarności” w Cementow-
ni „Ożarów”.

Nocną - dwunastogodzinną zmianę - z
25 na 26 listopada, przejęła drużyna z po-
znańskiego GlaxoSmithKline: Irena Grusz-
kiewicz, Maria Ławniczak, Maria Szymań-
ska, Janina Kajdan, Anna Ratajczak, Do-
rota Matysiak, Anna Rowska i Włodzi-
mierz Sopel. 

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
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Rano 26 listopada o 8.00 poznaniaków
zmienili koledzy z grodziskiego Gedeon
Richter: Andrzej Siedlecki, Janusz Grud-
niewski i Leszek Szczepański, którzy peł-
nili służbę do 11.00.

W godzinach od 11.00 do 16.00 kolejna
zmiana warty; tym razem przy grobie na-
szego Patrona stanęli koledzy z puławskich
Azotów: Wincenty Niewiński, Henryk
Pacek, Tadeusz Szczypa i Stanisław Wie-
jak.

Zmienili ich  koleżanki i koledzy Polfy Tar-
chomin: Małgorzata Kosnowska, M. Słu-
pek, L. Szewczyk, P. Litner i...
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Zadanie zostało wykonane w 100 pro-
centach. Przez dwie doby służbę przy gro-
bie ks. Jerzego, pełnili członkowie SPCH
NSZZ „Solidarność”.

Bardzo gorąco dziękuję wszystkim
uczestnikom warty. Gorące podziękowania
należą się dla koleżanek i kolegów z Sekcji
Krajowej Pracowników Przemysłu Farma-
ceutycznego, a w szczególności dla orga-
nizacji z GlaxoSmithKline i Clinico Medi-
cal, oni pełnili warty w nocy po 12 godzin.

Również gorące podziękowania dla Ada-
ma Miłkowskiego z Polfy Warszawa, któ-
ry jako dowódca warty, był na miejscu
praktycznie 48 godzin. W różnym czasie
również dołączali do nas Robert Wróbel z
Polfy Warszawa oraz Roman Wawrzyniak
z Sekcji Krajowej PGNiG, im również
dziękuję.

...na noc przekazali
wartę drużynie z
Clinico Medical:
Celinie Kuc, Ma-
rioli Swęd, Jadwi-
dze Rudzkiej i Hali-
nie Wajda.

Rano, 27 grudnia, od godz. 8.00 służbę
pełnili koledzy z IP Kwidzyń i kolega z
Ceramiki Opoczno: Czesław Chról, Jerzy
Konopski, Ryszard Kossak, Zbigniew Li-
sewski i Zbigniew Koban przewodniczą-
cy Międzyzakładowej Komisji Koordyna-
cyjnej NSZZ Solidarność w Kwidzynie.

Dołączył do nich w imieniu Solidarności
Polskiej Spółki Gazownictwa przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Roman Wawrzyniak, który hono-
rową wartę pełnił od 10.00 do 11.00.

Wspólnym wysiłkiem zrealizowaliśmy
przynajmniej w malutkiej części, to do
czego NSZZ „Solidarność” się zobowią-
zał. Praktycznie wszyscy uczestnicy za-
deklarowali, że chętnie przyjadą jeszcze
raz i to większą grupą. W związku z po-
wyższym sądzę, że zorganizujemy w
kwietniu następną wartę, jako SPCH
NSZZ Soli-
darność.

Redakcja „SPCH Solidarność”
wysyła miesięcznik

w formie elektronicznej.
Prosimy podawać adresy e-mail

na skrzynki Sekretariatu lub Redakcji



nr 12 (283) grudzień 2013
Czytaj „Tygodnik Solidarność” - niezależny tygodnik każdego polskiego pracownika!

  10

Postulat 15-procentowej podwyżki prze-
ciętnego wynagrodzenia przedstawiła

zakładowa Solidarność. Związkowcy liczą,
że porozumienie uda się osiągnąć przed
końcem roku.
- To nie są wcale wygórowane oczekiwa-
nia - mówi Andrzej Sikora, przewodniczą-
cy związku. - W kontekście zarówno do-
brych wyników finansowych spółki, jak i
tego, że w Puławach związki domagają się
aż 25-procentowego wzrostu płac.

Rozmowy płacowe w spółce trwają od
kilku tygodni. Teoretycznie mogą się
przeciągać aż do marca. Związkowcy
liczą jednak na porozumienie jeszcze w
grudniu.

Choć to tarnowskie Azoty są najważ-
niejszą spółką w całej grupie kapitałowej,
wynagrodzenia załogi wcale nie są tu naj-
wyższe. Przeciwnie. Średnia płaca brutto
w 2012 r. wynosiła 4,8 tys. zł. W tym roku

Pracownicy Azotów
żądają wyższych płac
Zarobki w Tarno-

wie należą do najniższych w całej Gru-
pie Azoty. Załoga oczekuje, że w przy-
szłym roku pensje wzrosną o kilkana-
ście procent.

będzie wyższa, dzięki 7-procentowej pod-
wyżce. Ta ostatnia była efektem porozu-
mienia organizacji związkowych z zarzą-
dem, zawartego w kwietniu. Wtedy w spór
na tle płacowym z zarządem wszedł Zwią-
zek Zawodowy Pracowników Ruchu Cią-
głego. Jednak nawet mimo tej podwyżki
w Kędzierzynie i Puławach średnie pen-
sje dalej są o kilkaset złotych wyższe.

Związkowcy podkreślają, że to zakłady
w Tarnowie poniosły koszty przejęcia spół-
ek z Kędzierzyna, Polic i Puław, a obec-
nie płacą za zarządzanie całą grupą kapi-
tałową.
- Zarząd wielokrotnie deklarował, że dą-
żyć będzie do wyrównania poziomu wy-
nagrodzeń wcałej Grupie Azoty - przypo-
mina przewodniczący Sikora.

Związkowcy na dniach powinni dostać
informacje na temat planowanych przez
spółkę na przyszły rok przychodów oraz
zysku. Mają się również dowiedzieć, ile
kosztują spółkę posiedzenia zarządu, od-
bywające się także poza Tarnowem -naj-
częściej w Puławach lub w Warszawie.

Andrzej Skórka - Polska Gazeta Krakowska

Spotkanie z przedstawicielami Grupy
Azoty miało bardzo konstruktywny

charakter - zapewnił Andrzej Kopeć, czło-
nek zarządu Ciechu.

Andrzej Kopeć nie chciał mówić o
szczegółach negocjacji. - Umówiliśmy się
z naszymi partnerami, że na obecnym
etapie ograniczymy się do informacji,
że proces jest w toku - powiedział.

Ocenił jednak, że jeżeli dojdzie do sprze-
daży Organiki, to transakcja powinna mieć
miejsce w pierwszej połowie 2014 roku.
- Trudno nam szacować bardziej kon-
kretny termin, bo finalizacja umowy
będzie się wiązała z koniecznością uzy-
skania na nią zgody Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
– zastrzegł.

Ciech liczy na sprzedaż, ale
nie wyklucza pozostawienia
Organiki-Sarzyny w grupie
Przedstawiciele zarządów Ciechu i Gru-
py Azoty zgodnie zaprzeczają, że roz-
mowy w sprawie sprzedaży Zakładów
Chemicznych Organika - Sarzyna na
rzecz Azotów utknęły w martwym
punkcie, ale nie wykluczają pozostawie-
nia w grupie Organiki-Sarzyny, jeśli nie
otrzyma satysfakcjonującej ceny.

   Zakłady Azotowe
Puławy, wchodzące
dzisiaj w skład Gru-
py Azoty, złożyły
Ciechowi ofertę za-
kupu 98,85 proc.

udziałów Organiki w marcu 2013 r.
Organika – Sarzyna zajmuje się produkcją

środków ochrony roślin, żywic epoksydo-
wych i żywic poliestrowych. W związku
ze strategią skupienia się na segmencie so-
dowym, Ciech prowadzi politykę dezinwe-
stycji w segmentach nie należących go
głównego obszaru działalności grupy.

Andrzej Kopeć ocenia, że z pozostałych
jeszcze do sprzedaży aktywów rozmowy
w sprawie Organiki są najbardziej zaawan-
sowane.                                               wnp.pl

Negocjacje trwają i będą trwały do
momentu, gdy uzyskamy satysfak-

cjonującą cenę. Zainteresowany kup-
nem jest już po due-diligence - powie-
dział prezes spółki Dariusz Krawczyk.Do-
dał, że nie można wykluczyć scenariusza,
w którym spółka pozostanie w grupie.
- Mamy nadpłynność, nie jesteśmy zmu-
szeni do sprzedaży spółki. Nie jest to
konieczne - powiedział.

Poinformował, że Sarzyna pomyślnie
przeszła proces restrukturyzacji i osiąga
satysfakcjonujące wyniki.

Zainteresowana kupnem spółki jest Gru-
pa Azoty Puławy. Prezes poinformował,
że sam Ciech zamierza kontynuować pro-
ces restrukturyzacji i zwiększać swoje
moce produkcyjne. Spółka chce rozwijać
się organicznie.
- Nie planujemy akwizycji - poinformo-
wał Krawczyk.

Dodał, że pewnym zagrożeniem dla fir-
my jest planowany wzrost mocy produk-
cyjnych jeśli chodzi o sodę na rynku tu-
reckim.
- Mocno przyglądamy się konkurencji
tureckiej. Musimy przygotować się
kosztowo na wejście na rynek nowych
mocy - powiedział prezes Ciechu.

Dodał, że kontynuowana jest restruktu-
ryzacja spółki sodowej w Rumuni.
- Zespół rumuński włączył się w proces
zmian. Przeżyliśmy tam ciężkie chwile,
byliśmy bliscy decyzji o zamknięciu za-
kładu, ale w ostatnich tygodniach uzy-
skaliśmy kilka znaczących zdobyczy re-
strukturyzacyjnych, które pozwalają
nam myśleć o utrzymaniu zakładu - po-
informował Krawczyk.

Spółka analizuje też kwestie związane z
długiem.
- W połowie 2014 r. będziemy mogli sko-
rzystać z opcji call na połowę obliga-
cji polskich o wartości 160 mln zł. Bę-
dziemy mogli spłacić tę część zadłuże-
nia, ale będziemy też mogli przeznaczyć
te środki na inwestycje rozwojowe -
powiedział.
- Niektóre nasze projekty inwestycyjne
mają wysoką stopę zwrotu, co uzasad-
niałoby realizację scenariusza rozwo-
jowego. Do połowy roku podejmiemy
decyzję, którą opcję będziemy realizo-
wać - dodał.

Obecnie zdolności produkcyjne Ciechu
wynoszą ok. 2,2 mln ton, z czego 1,2 mln
ton zainstalowanych jest w Polsce. Plany
spółki zakładają zwiększenie mocy o ko-
lejnych 200 tys. ton. Koszt inwestycji to
około 240 mln zł. Realizacja projektu, we-

Fot. ZCh Organika-Sarzyna

dług zapowiedzi przedstawicieli spółki, zaj-
mie około dwóch lat.                           PAP
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Jednak - mimo iż cenę obniżano już kil-
ka razy - nadal nie zgłosił się nabywca.

Syndyk Marek Leszczak uważa, że nie ma
powodu do niepokoju. Huta w upadłości
likwidacyjnej radzi sobie całkiem dobrze.
Każdy rok kończy na plusie, a zysk, choć
nie jest imponujący (wgranicach kilku mi-
lionów złotych), z roku na rok jest wyższy.

Z czego wynika brak zainteresowania
kupnem największej krośnieńskiej firmy?
Zdaniem syndyka, to kwestia ceny. Chęt-
ny w ostatnim przetargu musiał wyłożyć
190 mln zł. Do tego dochodził koszt nakła-
dów na unowocześnienie produkcji oraz
wartość zapasów. - To nie jest kwota dla
przeciętnego przedsiębiorcy. To poważna
inwestycja, na którą stać jedynie bizneso-
wych potentatów - tłumaczy.

Rozstrzygnięcia nie przyniosły także
przetargi na sprzedaż należących do KHS
akcji Huty Szkła w Jaśle i Krosglassu. Była
to ósma próba zbycia tych spółek, podjęta
przez syndyka. Każda zatrudnia ponad 200
osób. W następnym przetargu obie będą
tańsze: cena Krosglassu zejdzie z 25 do
22 mln. Cenę jasielskiej huty obniżono do
6,5 mln zł. Jak dowiedzieliśmy się nieofi-

Gdyby osiem lat temu ktoś powiedział
mi, że szycie w kraju będzie konku-

rencyjne, to śmiałbym się do rozpuku. Ale
tak właśnie się stało.

Kiedyś różnica w kosztach szycia w
Polsce i Chinach wynosiła 70 proc., dziś
maksymalnie 10 proc. - mówi dla „Dzien-
nika Łódzkiego” Rafał Bauer, prezes
Próchnika.

Choć na razie nie myśli o wskrzeszeniu
własnego zakładu w Łodzi, a tylko zleca
szycie spodni jednej z łódzkich firm, nie
wyklucza tego w przyszłości. W Łodzi też
farbuje swoje tkaniny i kupuje dodatki.

Jak podaje „Dziennik Łódzki”, Próchnik
nie jest jedyną firmą, która dostrzega wady
szycia na Wschodzie. Coraz więcej szyje
w kraju firma Monnari oraz Redan.

Towar produkowany w Polsce pojawia
się na rynku znacznie szybciej, a klienci
chcą podążać za trendami. Jednak wciąż
jeszcze liczba dobrych szwalni w Polsce
jest ograniczona i wciąż istnieje problem z
dobrymi materiałami i ich barwieniem.

http://www.pulshr.pl/
Dziennik Łódzki, fot. sxc.hu

Huty się nie sprzedały
Nie było oferentów w kolejnym przetargu na sprzedaż Kro-
śnieńskich Hut Szkła i akcji jej spółek-córek. 3 XII minął
termin rozstrzygnięcia kolejnego przetargu. „Krosno”,mimo
upadłości, produkuje i zdobywa nowe kontrakty. Nowe rynki to Chiny i Rosja.

cjalnie, pracownicy znaleźli lokalnego part-
nera i są zainteresowani wspólnym zain-
westowaniem w firmę.

Leszczak zaznacza, że nie czuje presji,
by sprzedać hutę za wszelką cenę: Sprze-
daż jest niezbędna, by zaspokoić wierzy-
cieli, to moje główne zadanie. Przyznaje,
że zainteresowanie KHS wykazywały za-
równo fundusze inwestycyjne, jak i firmy
działające na tym samym rynku. - To duże
koncerny, z pierwszej piątki światowych
producentów szkła. Być może potencjalni
nabywcy czekają na kolejną obniżkę. Ale
ta firma ma swoją wartość – podkreśla.
KHS są w upadłości likwidacyjnej od 2009
r., ale syndyk nie zaprzestał produkcji.
Leszczak w tym tygodniu spotka się z radą
wierzycieli. - Chcę poprosić o przedłuże-
nie zgody na kontynuowanie produkcji do
końca 2014 roku - zapowiada.

„Krosno”zatrudnia 2100 osób. Więcej
niż przed ogłoszeniem upadłości. - Nam
ta sytuacja nie ciąży. Syndyk dużo zrobił
dla huty. Gdyby nie wkroczył, to dziś wszy-
scy bylibyśmy na bruku. A tak, mamy pra-
cę, dostajemy regularnie pensje - mówią
związkowcy.           Ewa Gorczyca - Nowiny

Kto kupi Wymiarki?
150 pracowników, po skróconym okresie wypo-
wiedzenia odeszło już z pracy - mówi Edward
Kowalów, przewodniczący zakładowej Solidar-
ności i szef Sekcji Krajowej Branży Szklarskiej
Przemysłu Chemicznego.

W Hucie Szkła Wymiarki zostało 20 osób.
Obecnie trwa wyprzedaż zapasów. Według

moich informacji, chętnych  do kupna zakładu
jest trzech lub czterech. Jesteśmy pełni uznania
dla pani syndyk, która szybko i sprawnie wypłaci-
ła nam należne odprawy. Wierzę, że nasza fa-
bryka znowu ruszy w rękach nowego inwestora,
a ludzie wrócą do pracy.

W maju Sąd Gospodarczy w Zielonej Górze na
wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa SA ogłosił upadłość układową huty szkła w
Wymiarkach. Powodem było duże zadłużenie za-
kładu z tytułu zużytego gazu ziemnego, którym opa-
lane są piece szklarskie. Na początku września
sąd ogłosił upadłość likwidacyjną.

Wyznaczono syndyka, który ma za zadanie
sprzedać majątek i spłacić długi. Powołano rze-
czoznawcę, który wycenił zakład. - Wycena zo-
stała przekazana do sądu gospodarczego, ale je-
den z wierzycieli zgłosił do niej zarzuty - powie-
działa nam Iwona Bożym, syndyk masy upadło-
ściowej. - Czekamy obecnie na rozstrzygnięcie
tej sprawy. Dopiero po decyzji sądu możemy ogło-
sić w prasie przetarg. Wynika z tego, że odbędzie
się on najwcześniej w połowie stycznia.

Dochody z podatków od huty stanowiły znacz-
ny do -chód dla gminy Wymiarki. Bez nich nie
uda się zrealizować wielu ważnych inwestycji.
(tod) - Gazeta Lubuska

Firmy
odzieżowe

wracają
z produkcją z Chin

do Polski
Coraz mniej w Chinach, a coraz wię-
cej w Polsce szyją nasze rodzime fir-
my. Wśród nich firmy z Łodzi: Próch-
nik, Monnari i Redan.
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Tymczasem dokumenty historyczne- szczegól-
nie ujawnione stenogramy z posiedzenia Biura

Politycznego KPZR- wskazują ,że sowieci nie
planowali zbrojnej interwencji w Polsce.

Przeprowadzone manewry wojskowe były ble-
fem i demonstracją siły, a sowieccy ,,towarzy-
sze” dopuszczali uwolnienie się Polski z pod so-
wieckich wpływów. Jaruzelski doskonale o tym
wiedział. Wprowadzając stan wojenny i wypo-
wiadając wojnę własnemu narodowi zaryzyko-
wał masakrę ludności, przelew krwi ,wojnę do-
mową, tylko po to by ratować swoją władzę i
zbrodniczy system wraz z wszystkimi jego przy-
wilejami. Przygotowania do stanu wojennego roz-
poczęto 17 sierpnia 1980 r., a więc jeszcze przed
podpisaniem słynnych porozumień sierpniowych
traktowanych przez władzę jako zło konieczne i
manewr taktyczny.10 listopada 1980 r. zarejestro-
wano NSZZ ,,Solidarność”, a już 12 listopada tego
roku gen. Jaruzelski ujawnił na posiedzeniu Ko-
mitetu Obrony Kraju, że został przygotowany nie-
zbędny zestaw,, aktów prawnych” dot. stanu wo-
jennego. W tymże listopadzie opracowano plany
internowania 12,9 tysięcy wytypowanych działa-
czy opozycji i przygotowywano ośrodki interno-
wania i miejsca w więzieniach. Zaplanowano rów-
nież blokadę komunikacji i telekomunikacji.

O przygotowaniach do stanu wojennego była
szczegółowo informowana strona sowiecka. W
ostatniej dekadzie sierpnia pojechał do Moskwy
płk. Tadeusz Kwiatkowski, dyrektor Biura Śled-
czego MSW. Celem wizyty było uzgodnienie dru-
ku obwieszczeń o wprowadzeniu stanu wojenne-
go oraz ustalenia zasad ich transportu. Zamówio-
no 25 tysięcy egzemplarzy, pakowanych po 500
sztuk o łącznej wadze 6 ton. Rządowym IŁ-em -
18 przewieziono je do Warszawy i ukryto w gma-
chu MSW. Teraz czekano tylko na odpowiedni
pretekst by przystąpić do działań. Należy zazna-
czyć ,że o pracach tych nie informowano Rządu,
Sejmu i Radu Państwa. Oficjalnym powodem
wprowadzenia stanu wojennego była tragiczna
sytuacja gospodarcza kraju, do której doprowa-
dzili komuniści, ale winę za to zwalili na ,,Soli-
darność „ która ich zdaniem do tego stanu dopro-
wadziła. Rzeczywiście stan gospodarki był fatal-
ny. Nieudolne rządy przewodniej siły narodu
PZPR doprowadziły do tego ,że stan zaopatrze-
nia sklepów był praktycznie zerowy. Na półkach
sklepowych można było zobaczyć ocet, siarko-
we wino i czasami krwisty salceson zwany ,,cwa-
niaczkiem” bo nie dał się wywieźć z kraju z po-
wodu miernej jakości.

32. rocznica wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce

Na podstawowe produkty żywnościowe takie
jak : mięso ,wędliny ,masło ,tłuszcze, mąka, ryż
mleko i inne wprowadzono kartki żywnościowe
według których te towary reglamentowano. Ko-
muniści zdawali sobie sprawę z tego ,że cierpli-
wość społeczeństwa się wyczerpała i że rychło
mogą utracić władzę z powodu nikłego poparcia
społecznego, które według OBOP już w czerwcu
1981 r. deklarowało zaledwie 24%  społeczeń-
stwa. W tym samym czasie działania ,,Solidar-
ności” aprobowało 62%. Należało jak najprędzej
temu zapobiec. Dlatego też mając wszelkie do-
stępne środki propagandowe (radio, TV, prasę)
obóz komunistyczny stworzył mit o rzekomej in-
terwencji sowieckiej. Tymczasem podczas nara-
dy Biura Politycznego KC KPZR zdecydowany
sprzeciw przeciw interwencji sowieckiej w Pol-
sce wyraził jeden z najważniejszych ich człon-
ków Jurij Andropow. Według ujawnionych póź-
niej stenogramów powiedział on: ,,Nie możemy
ryzykować i nie zamierzamy wprowadzać wojsk
do Polski”. Później kontynuował jest to słuszne
stanowisko i musimy się go trzymać do końca.
Nie wiem jak rozwinie się sprawa z Polską. Ale
jeśli Polska będzie pod władzą ,,Solidarności” to
będzie to tylko tyle. A jeśli na Związek Radziecki
rzucą się kraje kapitalistyczne, a oni już mają
konkretne uzgodnienia o różnego rodzaju sank-
cjach ekonomicznych i politycznych to dla nas
będzie to bardzo ciężko. Powinniśmy przejawiać
troskę o nasz kraj. Rosjanie obawiali się ponadto
antyradzieckiego przewrotu w polskiej armii i
decyzji prezydenta USA Ronalda Regana o ewen-
tualnej interwencji amerykanów i rozmieszcze-
niu w Europie nowej generacji pocisków rakieto-
wych ,,Pershing” II  i ,, Cruise” .

Ronald Regan był w tym czasie w bezpośred-
nim kontakcie z polskim papieżem Janem Paw-
łem II, który oświadczył ,że w razie interwencji
sowieckiej na Polskę uda się tam natychmiast
specjalnym samolotem. Tak więc w świetle fak-
tów mit o sowieckiej interwencji należy włożyć
między bajki. Tę ,,starą baśń” utrwalają po dziś
dzień ludzie którzy skorzystali na przemianach
jakie dokonały się dzięki ,,Solidarności”: ludzie
dawnego układu, cwaniacy polityczni podszywa-
jący się pod demokratów, posłuszni pismaki i ci
którzy dobro Ojczyzny mają za nic i za pieniądze
niekiedy obce gotowi się wyrzec wszystkiego co
dobre i święte. Wielu z nich boi się rozliczenia za
zdradę Ojczyzny i poniesienia konsekwencji za
tę zbrodnię. 13 grudnia 1981 r. o godz. 0,00 od-
działy ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję

aresztowań działaczy opozycyjnych. W działa-
niach tych wzięło udział ok. 70 tys. żołnierzy LWP,
30 tys. funkcjonariuszy milicji, oraz  bezpośred-
nio na ulicach miast 1750 czołgów, 1400 pojaz-
dów opancerzonych, 500 wozów bojowych pie-
choty, 9000 samochodów oraz kilka eskadr heli-
kopterów i samoloty transportowe. Takich to sił
potrzebował ,,bohaterski generał”, by wypowie-
dzieć wojnę polskiemu społeczeństwu uzbrojo-
nemu jedynie w słowa prawdy i domagającemu
się sprawiedliwości społecznej i podstawowych
praw obywatelskich. Na tak brutalny atak społe-
czeństwo polskie odpowiedziało oporem. Struk-
tury NSZZ ,,Solidarność” podjęły akcje protesta-
cyjne. Największy opór stawiły: kopalnie węgla
kamiennego na Śląsku ,,Manifest Lipcowy” ko-
palnia ,,Wujek” kopalnia ,,Ziemowit”, oraz Stocz-
nia Gdańska i Huta Lenina w Krakowie. Zakłady
te były bestialsko pacyfikowane, polała się krew
niewinnych ludzi. Nikt nie policzy krwi ,cierpień i
łez wylanych przez matki, żony i dzieci interno-
wanych , więzionych i sądzonych w  kapturo-
wych sądach doraźnych. Osób ,które zmarły w
wyniku braku połączeń telefonicznych, blokad
dróg, i czasu potrzebnego na uzyskanie specjal-
nej przepustki. W tym miejscu  (należy zazna-
czyć ,że nawet w czasie okupacji niemieckiej w
Polsce urządzeń telefonicznych  nie przerwano).
Stan wojenny przyniósł w Polsce niewyobrażal-
ny ciąg cierpień , smutku, lęku o los najbliższych
, krzywdy, poniżenie tysięcy niewinnych ludzi,
którzy mieli odwagę powiedzieć słowa prawdy.
Przez cały czas trwania tego stanu gnębiono spo-
łeczeństwo i okłamywano stosując jak na ten czas
najnowocześniejsze techniki propagandy. Nie za-
pominano również o ludziach niewygodnych, któ-
rych zastraszano, bito, a w końcu skrytobójczo
mordowano. Najgłośniejszym przykładem z tam-
tego okresu był mord  i tortury jakich funkcjona-
riusze MSW  dokonali na ks. Jerzym Popiełusz-
ko. Sygnał do ostatecznej rozprawy z niepokor-
nym księdzem przyszedł ponoć z samej ,,góry”.
Podczas spotkania 13 września1984 r. z Czesła-
wem Kiszczakiem, autor stanu wojennego , ów-
czesny gensek i premier miał zasugerować los
duchownego słowami: ,,Załatw to niech on nie
szczeka”.

W niewyjaśniony sposób zginął ks. Stefan Nie-
dzielak proboszcz parafii św. Karola Boremeusza.
Zmarł 20 stycznia 1989 r. Ciało znaleziono w
mieszkaniu denata. Stwierdzono liczne urazy i
rozerwanie kręgu szyjnego. Niedługo potem gi-
nie ks. Stanisław Suchowolec proboszcz parafii
w NMP w zmarł rzekomo w wyniku zatrucia się
tlenkiem węgla. 11. Lipca 1989 r znaleziono na
dworcu ciało wikariusza parafii św. Jakuba Syl-
westra Zycha, niewygodnego bo mówił prawdę.
Sprawna w tropieniu ,,Solidarności” bezpieka
MSW nie wykryła sprawców. Jak tu tropić swo-
ich? Liczba ofiar cywilnych jest przeogromna. O
tym się nie pisze, by zachować tzw. poprawność
polityczną. A zginęło bardzo wiele osób cywil-
nych. Każda śmierć jest straszna , ale szczegól-
nie musi boleć śmierć  ludzi młodych. Oto niektó-
rzy z nich:

Po 1989 r. zadbano w Polsce o zbudowanie mitu o konieczno-
ści wprowadzenia stanu wojennego. Zadbały o to środowiska sprzyjające gen. Ja-
ruzelskiemu,  jak też przebarwieni dawni aparatczycy spod znaku PZPR. To oni
upowszechnili opinię ,że Jaruzelski wypowiadając wojnę własnemu narodowi do-
konał wyboru tzw. mniejszego zła i uchronił Polskę przed interwencją sowiecką.
Ta opinia trwa do dzisiaj w niektórych środowiskach i jest sukcesywnie utrwalana.
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Święta Bożego Narodzenia to niewątpliwie naj-
piękniejsze święta w tradycji chrześcijańskiej. Pod
koniec grudnia niemal w każdym zakątku świata
unosi się cudowna aura radości, przyjaźni , miło-
ści i ciepła domowego ogniska. To właśnie wspa-
niały czar i magia tych świąt, w Europie potęgo-
wana jeszcze bajecznym  krajobrazem pokry-
tym śniegiem drzew i krzewów inspirowały pisa-
rzy i poetów do tworzenia wspaniałych powieści
i wierszy związanych z tym świętem. Jednym z
najbardziej znanych dzieł literackich jest chyba
,,Opowieść Wigilijna” Karola Dickensa. Mówi
ona o przemianie duchowej Ebenezera Seronga
–chciwego i skąpego właściciela kantoru w czło-
wieka wrażliwego na krzywdę innych. A stało się
to możliwe dzięki trzem duchom wigilijnym, któ-
re jak w lustrze pokazały mu jego niegodziwe
własne życie. Któż z nas nie zna wspaniałych
baśni Hansa Chrystiana Andersena. W baśni
,,Dziewczynka z zapałkami” ukazuje on świat
biednej opuszczonej dziewczynki , która zamar-
zła w święta Bożego Narodzenia trzymając w
rączce niedopalone zapałki , którymi próbowała
się ogrzać. ,, Chciała się ogrzać mówili ludzie
znajdując jej martwe ciałko we wnęce kamieni-
cy, ale nikt z nich nie miał pojęcia jak piękne
rzeczy widziała dziewczynka i w jakim blasku
wstąpiła razem ze starą babcią w szczęśliwość
Nowego Roku.” Polską kulturę i tradycję w świę-
towaniu Wigilii i  Świąt Bożego Narodzenia od-

kszych poetów polskich Cyprian Kamil Nor-
wid w wierszu ,,Opłatek”, z którego przebija
wielka tęsknota za polską tradycją i polskimi
zwyczajami:

Jest w moim kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny
Przy wzejściu pierwszej
gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie.

Równie pięknie pisał Jan Kasprowicz w swoim
wierszu:

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Koloryt Świąt Bożego Narodzenia przepięk-
nie opisuje niemiecki poeta związany z polską
Joseph Won Eichendorff w wierszu Boże Na-
rodzenie:

Pusty rynek , nad dachami
Gwiazda, świeci każdy dom.
W zamyśleniu, uliczkami,
Idę tuląc świętość świąt!

Więc opuszczam mury miasta,
Idę polem białym rad.
Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta:
Jest jak wielki cichy świat

Gwiazdy niczym łyżwy krzeszą
Śnieżne iskry, cudów blask.
Kolęd dźwięki niech się wskrzeszą
Czasie pełen Bożych łask.

Najpełniej jednak aurę i głębię Świąt Bożego
Narodzenia przedstawiają kolędy polskie. Są one
najliczniejsze i najpiękniejsze na świecie. Któż z
nas nie zna takich kolęd jak: „Bóg się rodzi”, „Ach
ubogi w żłobie” czy najpiękniejszą kolędową ko-
łysankę „Lulajże Jezuni”.W prastarej polskiej tra-
dycji leży śpiewanie kolęd i pastorałek po uro-
czystej kolacji wigilijnej. Nie zapomnijmy i my o
tym, wszak czas Bożego Narodzenia to czas rado-

- Antoni Browarczyk  lat 20 zamordowa-
ny strzałem w głowę podczas rozpędzania de-
monstracji w Gdańsku 17 grudzień 1981 r.
- Wojciech Cielecki lat 19 zastrzelony 2 kwietnia
1982r. w Bielsku Białej.
-Emil Barchański lat 16 uczeń zginął 3 czerwca
1982 r. Ciało wyłowiono z Wisły.
-Joanna Lenartowicz lat 19 zmarła 5 maja 1982 r.
po pobiciu w czasie rozpędzania demonstracji 3
Maja w Warszawie.

Nie wiemy dokładnie ile ludzi zginęło w wyni-
ku odcięcia linii telefonicznych i braku pomocy
medycznej, blokady transportu i bałaganu wywo-
łanego przez niekompetentnych komisarzy woj-
skowych. Do dziś dnia nie znamy pełnej liczby
ofiar stanu wojennego . A było ich wiele. Bardzo
wiele. Zbrodniarze i oprawcy w rzekomo demo-
kratycznej Polsce dotąd nie zostali ukarani. Pod-
sumowując stan wojenny 21 lipca 1983 r . Jaru-
zelski mówił z patosem,, narodzinom nowego
życia towarzyszy zawsze krzyk i ból”. Teraz ten
człowiek uznany przez ,,niezawisły sąd” niezdol-
nym do stawienia się przed obliczem sprawiedli-
wości na raucie urodzinowym wygłasza ponad
półgodzinne  przemówienia stojąc.

Dziwnym trafem w towarzystwie swoich odzy-
skuje zdrowie. Czy ci co teraz rządzą Polską może
wreszcie usłyszą krzyk społeczeństwa , które do-
maga się prawdy i sprawiedliwości tak jak w latach
osiemdziesiątych. Ja wierzę że w końcu narodzi
się nowa Polska, sprawiedliwa i prawdziwie wolna
bez hołubienia  i wychwalania ludzi których miej-
sce jest na ³awie oskar¿onych.

Alojzy Gwizdała.

Boże Narodzenie
w literaturze i poezji
Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Je-
zusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że
ka¿dy cz³owiek  j est k im œ jedynym i  n i epowtar zalnym...  Jan Paweł II
daje najpełniej arcydzieło polskiego  noblisty Wła-
dysława Reymonta ,,Chłopi.” Przygotowania do
tych świąt zabierały mieszkańcom Lipiec sporo
czasu. Gdy tylko śnieg zakrył pola, w każdej cha-
łupie robiono porządki i posypywano sienie i pod-
łogi świeżym igliwiem, pieczono chleby i świą-
teczne strucle. ,,Boryna wraz z parobkiem Pietr-
kiem jechali do miasta na zakupy, a Jagna za-
gniatała ciasto, by wyczarować z niego smaczne
strucle, miesiła w dzieży ciasto i przy pomocy
matki piekła strucle długachne niby grządka w
sadzie, na której pietruszkę zasiewają –a zwijała
się żywo, bo ciasto już kipiało, i trza było wyra-
biać bochenki ,to poglądała za Józiną robotą, to
zaglądała do placka z serem i miodem, któren
wygrzewał się już pod pierzyną i czekał na piec,
to latała na drugą stronę do szabaśnika, w którem
buzował się tęgi ogień. Kobiety piekły chleb, a
Józka przystrajała ściany w kolorowe wycinanki.
Kulminacją tych przygotowań była wigilijna ko-
lacja, po której częstowano krowy specjalnym
opłatkiem. W dzień wigilijny podczas suto zasta-
wionego stołu wyczekiwano pierwszej gwiazdki.
W każdej chałupie od wschodu stawiano snop
zboża i pod obrus wkładano siano: Także w Bory-
nowej izbie tradycja była żywa. ,,Gospodarz po-
dzielił opłatek między wszystkich. Z powodu ca-
łodniowego postu byli bardzo głodni. Stół zdobiły
smakowite potrawy: buraczany kwas na grzybach
z całymi ziemniakami, śledzie obtoczone w mące
i smażone w oleju konopnym, pszenne kluski z
makiem, kapusta z grzybami suto polana olejem,
a na ostatek podała Jaguś przysmak prawdziwy,
bo racuszki z gryczanej mąki z miodem zatarte i
makowym oleju wyprażone, a przygryzali to
wszystko prostym chlebem, bo placka ni strucli,
że z mlekiem i masłem były nie godziło się jeść
dnia tego.” Po posiłku Jagna częstowała kawą z
cukrem, a Roch czytał nabożną książkę. W wigi-
lijny wieczór wszyscy udawali się do kościoła na
pasterkę. ,,Kto był żyw do kościoła ciągnął, osta-
ły po chałupach ino całkiem stare albo chore ka-
leki. Już z daleka widniały rozgorzałe okna ko-
ścielne i główne drzwi na oścież otwarte, a świa-
tłem buchające, naród zaś płynął przez nie jak
woda, z wolna napełniając wnętrze , przystrojone
w świerki i jodły, że jakby gęsty bór wyrósł w
kościele, tulił się do białych ścian, obrastał ołta-
rze, z ław się wynosił i prawie sięgał czubkami
sklepienia, a chwiał się i kołysał pod naporem tej
żywej fali i przysłaniał mgłą, parami oddechów,
zza których ledwie migotały się światła ołtarzów.
A naród wciąż jeszcze nadchodził i płynął bez koń-
ca. Świątynia była wypełniona po brzegi...” Święta
Bożego Narodzenia znalazły właściwe sobie miej-
sce również w przepięknej poezji polskiej. Tak o
wigilii Bożego Narodzenia pisał jeden z najwię-

Blog SPCH NSZZ „Solidarność”
http://spchsolidarnosc.blog.pl/

Znajdziecie tam bieżące informacje
oraz aktualne i poprzednie numery
miesięcznika „SPCH Solidarność”

ści , miłości, przebaczenia i pielęgnowania prze-
pięknej tradycji polskiej.               Alojzy Gwizdała
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KRZYZÓWKA-

A B

Hasło krzyżówki to myśl Tacyta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
49 47 36 11 50

12 13 14
12 45 42 23 39

15 16 17
8 41 52

18 19
19 15 4 53

20 21
43 48 28

22 23 24
33 2

25 26 27 28
57 20

29 30 31 32
38 21 51

33 34 35 36
29

37 38
46

39 40
16

41 42 43
24 1 56 32

44 45
60 18 58 55

46 47 48 49 50 51
13 40 34

52 53
10 37 5 3 27

54 55
44 14 25

56 57 58 59 60 61
9 35 7 22

62 63
6 54

64 65 66
30 31

17 26
67 68 69 70

59

Poziomo: 1. sortyment wę-
gla; 3. świadectwo wyrobu;
6. w barszczu lub u filiżanki;
9. bóstwo lasów(celtyckie);
15. symbol zdrowia na grząd-
ce; 16. granulat dla nerwu-
sa; 17. miasto w Algierii; 18.

Matka Zeusa; 19. 4840 jardów kwadratowych; 20. ryba
akwariowa, pochodzi z dorzecza Amazonki.; 21. pi-
sarz i filozof francuski.; 23. sztuka Kazimierza Bran-
dysa ; 26. syn Abrahama i Sary; 27. przędzie w kącie ;
29. powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego.; 30. pło-
che zwierzątko; 32. ukryta granica ogrodu; 34. wy-
marły nielot z Nowej Zelandii; 35. obawa; 37. drew-
niane naczynie na mleko; 38. przyrząd do mocowania
przedmiotów w czasie obróbki; 39. nuta jak mydełko;
40. symbol chemiczny obrączki; 41. najwyższa część
głowicy kolumny doryckiej w formie czworobocznej
płyty; 43. faza księżyca; 44. (600-661) kalif, zięć Ma-
hometa, mąż Fatimy, czczony przez szyitów.; 45. ku-
zynka rokity; 46. tajemnicza liczba; 48. in. zwijka, śli-
mak słodkowodny; 51. dwudziesta trzecia litera grec-
ka; 52. pierwsza maszyna licząca; 53. bąbel; 54. za-
stępstwo, pełnomocnictwo handlowe; 56. sołtys po
arabsku; 60. mniejszy od atomu; 62. starorzymski ter-
min prawny; 63. amerykańska papuga; 64. ang. imię
żeńskie; 65. postać z dramatu Sofoklesa „Ajas”.; 66.
lina stalowa z hakiem na jednym końcu.; 67. hałasuje
w tartaku; 68. zakończenie; 69. podróżny lub doświad-
czeń; 70. pociąg w dawnym Poznaniu.
Pionowo: 1. kraj podzielony równoleżnikiem; 2. imię
Grodzieńskiej; 4. pojemność statku lub jego wypor-
ność; 5. ryba; 7. klawisz, wartownik; 8. sznur z pereł;
10. służący Klenata z komedii Moliera „Skąpiec”; 11.
siwizna z kryształków; 12. pomieszczenie w piekarni, w
którym rośnie ciasto; 13. koszenie trawy lub zboża; 14.
waga opakowania towaru; 22. katarakta; 24. duże dra-
pieżne owady; 25. zaplątanie sprawy; 28. raptowne na
jezdni; 30. między Judeą a Galileą; 31. ojczyzna matki
Teresy; 33. miasto i jezioro w woj. szczecińskim; 36.
port nad Wołgą; 42. miasto w Kazachstanie; 43. ma-
szyna do wbijania w grunt pali; 47. domniemany miesz-
kaniec księżyca; 49. poemat Franciszka Dzierżykraja
Morawskiego ; 50. wyspa włoska na Morzu Śródziem-
nym; 51. pomieszczenie przeznaczone do palenia tyto-
niu; 55. smakowity dla łakomczucha; 56. Anglik w mun-
durku; 57. ząb dłuższy od innych; 58. mlekopije; 59.
związek handlowy nadmorskich miast średniowiecz-
nej Europy; 60. gnie go pokorny; 61. napęd katarynki.
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Do Władimira Putina dzwoni prezes
Coca-Coli: - Panie prezydencie, mam pro-
pozycję. Co sądzi pan o zmianie flagi Ro-
sji z niebiesko-biało-czerwonej na czer-
woną? Jak za dobrych czasów w ZSRR.
My to sobie jakoś wpleciemy w kampa-
nię, a za taką reklamę oferujemy Panu,
powiedzmy, 5 miliardów dolarów rocznie.
Putin odpowiada: - Pozwoli pan, że prze-
myślę propozycję. Odkłada słuchawkę,
wykręca numer swojego asystenta i mówi:
- Ty, Wania, kiedy dokładnie kończy się
nam umowa z Aquafresh?

Wchodzi kowboj do baru, patrzy - na
krześle siedzi przepiękna, seksowna ko-
bieta.
-Cześć. Kim jesteś? - pyta kowboj.
-Lesbijką.
-Co to znaczy?
-Jak się budzę myślę o seksie z kobietą,
jak jem śniadanie myślę o seksie z kobietą,
jak idę do pracy myślę o seksie z kobietą,
jak jem obiad myślę o seksie z kobietą, jak
wracam do domu myślę o seksie z kobietą,
jak zasypiam myślę o seksie z kobietą. A
Ty, kim jesteś?
-Jak tu przyszedłem to myślałem, że je-
stem kowbojem, ale teraz wiem, że jestem
lesbijką.

Jesień średniowiecza. Pewien zakonnik
krzyżacki idzie do spowiedzi i mówi: - Za-
biłem człowieka.
Na to spowiednik: - Czy uczyniłeś to w
gniewie?
-Nie, w Malborku.

Wchodzi facet do sklepu spożywczego.
Ekspedientka mówi:
- Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Co
chciałby pan kupić?
- Spodnie - krzyczy facet.
- Ale u nas nie ma takich rzeczy, to jest
sklep spożywczy.
- Spodnie - krzyczy głośniej.
- My tu sprzedajemy jajka, mleko. Odzież
może pan kupić za rogiem.
- Spodnie - wrzasnął facet.
Ekspedienta poszła sprawdzić na zapleczu,
żeby mieć już z głowy klienta. Wraca z
pustymi rękoma, informuje go o tym. A on
drze się: -Spodnie !!!
I spodł na nią sufit.

Co mówi informatyk, który dostał pendri-
ve na urodziny?
Dziękuję za pamięć!

Szczyt chamstwa?
Zagłosować na Tuska i wyjechać z kraju.

- co ma wspólnego pokój dziecięcy z Bo-
lesławem Chrobrym?
- i tu i tu dziecko mieszka.

Facet domyślił się, że żona go zdradza.
Pewnego wieczoru zaczekał, aż wyjdzie z
domu, po czym wskoczył do taksówki na-
kazał kierowcy ją śledzić.
Chwilę później wszystko było jasne - żona
pracowała w agencji towarzyskiej!
Zszokowany facet mówi do taksówkarza:
- Chcesz pan zarobić stówę?
- Jasne! Co mam robić?
- Wejść do agencji, zabrać moją żonę,
wsadzić ją do taksówki i zawieść nas oboje
do domu.
Taksówkarz zabrał się do pracy. Kilka
minut później drzwi agencji otworzyły się
z hukiem i pojawił się taksówkarz trzyma-
jący za włosy wijącą się kobietę. Otwo-
rzył drzwi samochodu, wrzucił ją do środ-
ka i powiedział:
- Trzymaj pan ją!
A facet krzyknął do taksówkarza:
- To nie jest moja żona!
- Wiem, to moja! Teraz idę po pańską!

- Pokłóciłem się z dziewczyną. Po wszyst-
kim przyszła do mnie na kolanach.
- Wow. I co powiedziała?
- Powiedziała „wychodź spod łóżka ty
tchórzliwy palancie!”.

Młody nauczyciel i stary idą razem na
lekcję. Młody - stosy kserówek, teka wy-
pchana książkami, dziennik w zębach. Sta-
ry idzie na luzaka, niesie tylko klucz od sali.
Młody mówi z podziwem:
- No no, po tylu latach pracy, to pan ma to
wszystko w głowie?
- Nie synu, w dupie...

- Halo, cyrk? Gadający koń z tej strony.
Chciałbym u was pracować.
- A co pan umie?
- Zonglować!

- Jak po łacinie nazywa się człowiek?
- Homo sapiens.
- A jak nazywa się człowiek w drodze do
socjalizmu?
- Homo ledwo sapie.

Dziecko pyta się matki 13 grudnia 1981
roku:
- Mamo, a dlaczego dzisiaj nie puścili Psz-
czółki Mai?
- Bo nie znaleźli takiego małego munduru.

Czasy głębokiego PRL-u, wieczorna
pora, człowiek słyszy pukanie do drzwi.
- Kto tam?!
- Harcerze!
- Nie wierzę!
- Otwieraj, chamie, ZOMO nigdy nie kła-
mie!

Dowcipy z PeeReLu

Rok 1968. po słynnym wystawieniu „Dzia-
dów”, delegacja polska bawi w Moskwie.
Chruszczow zwraca się do Gomułki:
- Podobno u was w teatrze wystawiono
antyradziecką sztukę?
- No, tak, „Dziady” - z pokorą potwierdza
Gomułka.
- I coście zrobili?
- Zdjęliśmy sztukę.
- Dobrze. A co z reżyserem?
- Został zwolniony z pracy.
- Dobrze. A autor?
- Nie żyje.
- A... toście chyba przesadzili...

W sklepie warzywnym klient prosi o
jedną brukselkę. - Jedną? - dziwi się sprze-
dawca. - Tak, bo to do gołąbków z kart-
kowego mięsa.
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Pamiętasz, czy zapomniałeś
O strasznym stanie wojennym?
Jak krwawiło Polski ciało
Stosem ofiar bezimiennych
Śmierć tajemną „Niedzielaków”
Zomowców skrwawione bluzki
Jak to WRON złowieszczo krakał
I muł w gardle Popiełuszki
Tylu łez wylanych z oczu
Co wspomnienie wciąż wyciska
I nadzieję krwią zbroczoną
Tak daleką i tak bliską
Zwyciężeni, zwyciężeni
W swojej śmierci dla nas święci
Przy ich grobach rozmodleni
Zapalmy znicze pamięci
Bo gorące nasze serca
Kłamstwa niszczą bałamutne
W mediach troszczą się prześmiewcy
Żeby zawsze były smutne
Więc pytam, czy zapomniałeś?
Jak serce raniła trwoga
Jak w modlitwie zgięte ciało
Dzień i noc prosiło Boga
By naród zachował pamięć
O dniach gwałtu i przemocy
Bo gdy minie kłamstwa zamieć
To spełni się sen proroczy
Rozchylimy serc zasłonę
Pełną prawdy i nadziei
Zobaczymy oświeconą
Polskę która, już nie dzieli
Sam Pan Jezus nam pomoże
Bo w nim przecież prawdy trwanie
Ból Ogrójca On przemoże
W nim i z nim jest Zmartwychwstanie.

Gloria Victis

Alojzy Gwizdała.
Tarnów - Grudzień 2013 r.

Zgodnie z treścią art. 94[3] Kodeksu
pracy, mobbing oznacza działania lub

zachowania dotyczące pracownika lub
skierowane przeciwko pracownikowi, po-
legające na uporczywym i długotrwałym
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wy-
wołujące u niego zaniżoną ocenę przydat-
ności zawodowej, powodujące lub mają-
ce na celu poniżenie lub ośmieszenie pra-
cownika, izolowanie go lub wyeliminowa-
nie z zespołu współpracowników. Podsta-
wowymi 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 silnego
odczucia zastraszenia, i beznadziejności
sytuacji. Ocena, czy nastąpiło nękanie i
zastraszanie pracownika oraz, czy działa-
nia te miały na celu i mogły lub doprowa-
dziły do zaniżonej oceny jego przydatności
zawodowej, do jego poniżenia, ośmiesze-
nia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu
współpracowników, musi opierać się na
obiektywnych kryteriach. Nie zapominaj-
my także, że ciężar wykazania mobbingu
oraz jego skutków spoczywa na pracowni-
ku – inaczej, niż w przypadku dyskrymina-
cji, gdzie ciężar udowodnienia swej niewin-
ności 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
będzie miało dla sądu żadnego znaczenia,
chyba że zostanie potwierdzone lekarską

Jakie roszczenia przysługują,
gdy dojdzie
do mobbingu w pracy?

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.
Problem zaczyna się, gdy szef nie zamierza przestrzegać tych reguł. Pamiętajmy
jednak, że mobbing nie jest formą dyskryminacji, tak jak np. molestowanie.

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 sta-
nowi mobbingu, bo podległość służbowa
wynika z natury stosunku pracy. Dodać
przy tym wypada, że nawet niesprawie-
dliwa, lecz incydentalna krytyka pracow-
nika, nie może być kwalifikowana jako
mobbing.                              Rafał Rodzeń


