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CBOS o emeryturach pomostowych
Polacy popierają protesty 

NSZZ „Solidarność” prze-
ciw rządowemu projektowi 
ustawy o emeryturach po-
mostowych. 

Z badań przeprowadzo-
nych przez CBOS w grudniu 
ubiegłego roku wynika, że 
50 proc. badanych popiera 
protesty przeciw projektowi 
emerytur pomostowych. 32 
proc. jest przeciwna związ-
kowym protestom a 18 proc. 
nie ma ostatecznie wyrobio-
nego zdania. Protesty popie-
rają częściej członkowie 
związków zawodowych niż 
osoby niezrzeszone. Rów-
nież osoby pracujące udzie-
lają takiego poparcia częściej 
niż niepracujące. 

Badani przez CBOS zosta-
li również poproszeni o oce-
nę działalności związków 
zawodowych. 44 proc. uwa-
ża, że obecna działalność or-
ganizacji pracowników jest 
korzystna dla kraju, nato-
miast 33 proc. jest przeciw-
nego zdania. 

Centrum Badania Opinii 
Społecznej przeprowadzi-
ło badanie dotyczące sto-
sunku do protestów prze-
ciw reformie systemu eme-
rytalnego w dniach 4-10 
grudnia 2008 r. na grupie 
1011 losowo wybranych 
dorosłych mieszkańców 
Polski. 

Dział Informacji KK
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CZy POPieRa PaN(i) PROteSty PRZeCiw RZądOwemu PROjektOwi wPROwadZeNia 
emeRytuR POmOStOwyCh?

14 %

19 %

31 %

18 %

18 %

32%

50%
Raczej tak Zdecydowanie tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Zdaniem opinii publicznej skuteczność organizacji 
związkowych jest stosunkowo niska (49 proc.). 
w latach 2001-2008 grupa osób przekonanych o sku-

teczności ich działania wzrosła jednak ponad dwukrotnie (33 
proc.). aż 46 proc. respondentów uważa, że związki zawo-
dowe nie reprezentują ich interesów, przeciwnego zdania 
jest 34 proc. Zdaniem tej samej grupy procentowej respon-
dentów w 2009 roku powinny one spełniać większą rolę niż 
w 2008 r (34 proc.).

Poparcie dla protestów przeciw projektowi emerytur po-
mostowych wyraża 50 proc. dorosłych badanych, natomiast 
32 proc. ich nie popiera. jedynie 14 proc. orientuje się w pra-
cach komisji trójstronnej. Prawie 50 proc. nigdy o niej nie 
słyszało (!).

Z przeprowadzonych przez CBOS i GFk Polonia badań 
wynika, że Polacy chcieliby zwiększenia roli związków za-
wodowych w rządzeniu krajem, jednak w ostatnich latach 
zmalała nieco liczba osób wyrażających takie oczekiwanie.

warto wiedzieć, że w Polsce do związków zawodowych 
należy... ok. 11 proc. zatrudnionych.   to jeden z najniższych 
wskaźników w europie. Z taką siłą żadna władza nie będzie 
się na poważnie liczyć, stąd widoczna gołym okiem jej anty-
związkowa kampania, a nawet pogarda reprezentowana 
przez część elit politycznych.  Nie może więc dziwić fakt, że 
sytuacja ekonomiczna i społeczna polskiego świata pracy 
i polskich rodzin jest zdecydowanie niższa niż w krajach sta-
rej unii europejskiej. w państwach europy Zachodniej 
uzwiązkowienie sięga 50 –80 proc. a w krajach skandynaw-
skich nawet 80-90 proc. Pozycja i rola związków zawodo-
wych w tamtym obszarze jest o całą epokę wyższa niż u nas, 
o czym wie każdy, kto był tam choć  raz przez dłuższy czas. 
Znacznie lepsza jest też sytuacja materialna członków związ-
ków zawodowych. Podobnie jest w uSa, kanadzie czy au-
stralii. 

Procent uzwiązkowienia pracujących  jest niewątpliwie 
miarą świadomości społecznej, poczucia wspólnoty intere-
sów i rozwoju cywilizacyjnego, gdyż interesy pracobiorców 
i pracodawców wcale nie muszą być antagonistyczne, wręcz 
odwrotnie, mogą być wspólne.  Przykłady państw wysoko 
rozwiniętych gospodarczo wskazują na to jednoznacznie. 
także region górnośląski, gdzie standard życia jest najwyż-
szy w Polsce, zawdzięcza to nie tylko  uprzemysłowieniu, 
ale również wyjątkowo silnej pozycji związków zawodo-
wych, które potrafią walczyć o swoje.  wniosek jest prosty – 
bierzmy z nich przykład. 

(dane zaczerpnięto z grudniowych badań CBOS i GFk Po-
lonia)

A.G.         

Rośnie poparcie  
dla „Solidarności”
Od siedmiu lat systematycznie rośnie poparcie dla „Solidarności”. Już prawie co trzeci Polak dobrze ocenia jej 
działalność (31 proc.). Ponad dwie piąte (44 proc.) uważa, że obecna działalność organizacji związkowych jest dla kraju 
korzystna. 
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CZY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH JEST KORZYSTNA DLA KRAJU?

44 %

33 %
23 %

tak  - 44 %
Nie  - 33 % 
Nie wiem  - 23 %

JAK OCENIASZ DZIAŁALNOŚĆ "SOLIDARNOŚCI":
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ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W POLSCE JEST:

44 %

22 % 16 %

16 %

ZByt maŁa  - 44 %

OdPOwiedNia  - 22 % 

ZByt duŻa  - 16 % 

Nie wiem  - 16 %

37%

33 % 31 % dOBRZe  - 31 %

ŹLe  - 33 % 

Nie mam  

ZdaNia  - 37 %
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Szkolenia
Członkowie władz wykonawczych 

z organizacji NSZZ „Solidarność” w: 
Głogowskich Obiektach Sportowych 
Sp. z o. o. w Głogowie, Społem PSS w 
Lubinie, Spółdzielni mieszkaniowej 
„Polne” w Lubinie, Gminnego Zakła-
du Gospodarki komunalnej i miesz-
kaniowej.w księginicach, miedziowe-
go Centrum Zdrowia Sa w Lubinie i 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubi-
nie wzięli udział w Szkoleniu ogólno-
związkowym dla działaczy (SOd-1), 
które miało miejsce w Lubinie, w 
dniach 9 - 12 grudnia br. Szkolenie do-
tyczyło organizacji pracy działacza 
związkowego oraz prawa pracy i pra-
wa wewnątrzzwiązkowego. w zaję-
ciach wzięło udział 12 osób, a przepro-
wadzili je ewa kosiorowska, jerzy 
morawski i mecenas henryk Sągajłło.

mmm

uczestnicy cyklu „Podstawowe ele-
menty Zarządzania”, w dniach 19 - 20 
grudnia br., wzięli udział w szkoleniu 
Zarządzanie społecznością. Byli to 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność” 
z: Volkswagen motor Polska Sp. z o. o. 
w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Po-
lkowicach, Zakładów Górniczych 
„Lubin” Oddziału kGhm „Polska 
miedź” Sa i Polskiego Związku węd-
karskiego we wrocławiu. Podczas 
warsztatów rozmawiano o zarządza-
niu społecznością w kontekście miej-
sca zarządzania ludźmi w strategii za-
rządzania organizacją i podejścia do 
pracowników i członków Związku 
opartego na katolickiej Nauce Spo-
łecznej. Zajęcia prowadziła ewa ko-
siorowska.

Harmonogram szkoleń w styczniu 
2009 r.: 
m   23 - 24 stycznia 2009 r. - Zarzą-

dzanie strategiczne dla uczestni-
ków projektu PeZ w Lubinie;

Zmiana kancelarii

Zarząd Regionu postanowił, iż od 1 stycznia br. obsługą prawną związkowców w naszym regionie będzie zajmować się 
kancelaria prawna NOVA Spółka Cywilna Radców Pranych. 
Radcowie będą do dyspozycji związkowców codziennie w godzinach od 8 – 16. 
Dotychczasowej Kancelarii Radców Prawnych Edward Chmiel & Henryk Sągajłło serdecznie dziękujemy za prawie 
dwudziestoletnią  pracę na rzecz NSZZ Solidarność.  WO

Adwokaci Solidarności 
W niedzielę 14 grudnia br. odbyła się uroczystość z okazji nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność”. Podczas październikowego Krajowego Zjazdu Delegatów w Wadowicach 
w gronie wyróżnionych znalazła się czwórka dolnośląskich adwokatów.

Przed sądami cywilnymi 
i wojskowymi, przed kole-
giami wykazywali, że wol-

ność, prawda, prawa człowieka 
to wartości, których należy bro-
nić. wartości, których nie da się 
zastąpić tzw. praworządnością 
socjalistyczną, normalizacją sytu-
acji i innymi propagandowymi 
sloganami. 

Pomagali liderom opozycji 
i zwykłym działaczom – wymie-
niał zasługi aliny Lubczyńskiej, 
marii Ćwiklińskiej, henryka Ros-
sy, aranki kiszyny i Stanisława 
afendy przewodniczący dolno-
śląskiej „Solidarności janusz Ła-
znowski. wiceprzewodniczący 
komisji krajowej jerzy Langer 
wręczył prawnikom medale. 

Przy wręczaniu medalu hen-
rykowi Rossie Langerowi towa-
rzyszył przewodniczący Zarządu 
Regionu Zagłębie miedziowe 
Bogdan Orłowski.

Następnie zebrani w sali 
wrocławskiego impartu, zoba-
czyli multmedialny spektakl „ 

droga do wolności” z udzia-
łem grupy Lombard. koncert 
obejrzeli m.in. andżelika Bo-

rys, Stanisław Płatek oraz pre-
zydent wrocławia Rafał dut-
kiewicz

analiza wydatków zamiast regulaminu
Nowelizując w grudniu 2008 r. 

kartę Nauczyciela Sejm zniósł 
obowiązek corocznego ustalania 
regulaminów wynagrodzeń dla 
nauczycieli. Zastąpiono je ko-
niecznością dokonywania co 12 
miesięcy przez jednostki samorzą-
du terytorialnego analizy wydat-
ków dotyczącej osiągania śred-
nich wynagrodzeń nauczycieli.

Zdaniem twórców tych zmian 
coroczne ustalanie regulaminów 
w porozumieniu ze związkami 
zawodowymi nie sprawdziło się. 

Związki zawodowe były i są inne-
go zdania. uważają, że tak na-
prawdę rządzącym chodzi o ich 
odsunięcie od kontrolowania zdo-
minowanych przez  PO lokalnych 
władz przez czynniki społeczne 
i wpływu na decyzje finansowe 
samorządów. Organy wykonaw-
cze jednostek samorządu teryto-
rialnego będą teraz miały obowią-
zek informowania o wysokości 
ponoszonych wydatków na wy-
nagrodzenia rady gminne, powia-
towe, sejmiki wojewódzkie, dy-

rektorów szkół oraz związki za-
wodowe.  Zaistnieje też  koniecz-
ność analizowania wydatków do-
tyczących średnich wynagrodzeń 
nauczycieli i naliczania jednorazo-
wego dodatku uzupełniającego, 
gdyby zarobki nauczyciela były 
poniżej tej średniej. Regionalne 
izby obrachunkowe „uszczęśli-
wiono” wymogiem kontrolowa-
nia osiągania tych średnich.

a co się stanie, jeśli gminy nie 
wywiążą się z nałożonych na nie 
obowiązków? Nic. Nowelizacja 

milczy w tej sprawie. Pytani o tę 
kwestię twórcy zmian argumen-
towali, że należy „zaufać” gmi-
nom. Sankcje są tym bardziej wąt-
pliwe, że kontrole Nik wykazały 
w wielu samorządach szereg nie-
prawidłowości w tych sprawach 
i tylko od gmin zależało, czy je 
usunięto. Najczęściej działo się to 
wskutek protestów związków za-
wodowych, ale obowiązek uzgad-
niania regulaminów został wła-
śnie ze związków zdjęty.

Stanisław Witek      

Region  
na Libana

Przypominamy, że od 23 paź-
dziernika br. (czwartek) do odwo-
łania (prawdopodobnie do kwiet-
nia 2009) jest remontowany budy-
nek Regionu w Legnicy na ul. 
Skarbka 9. 

w tym okresie siedziba Regionu 
przeniesiona została na ul. Libana 
10 w Legnicy (obecnie mieści się 
tam Sekcja Regionalna emerytów 
i Rencistów) . Numery telefonów 
i faxu nie uległy zmianie.
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Jest nowy biskup pomocniczy 
W wigilię Bożego Narodzenia, po wielu miesiącach oczekiwania, ordynariusz Diecezji Legnickiej ogłosił nazwisko nowego 
biskupa pomocniczego. Został nim ksiądz doktor Marek Mendyk. 

Świadek nic nie pamięta
w poniedziałek po raz kolejny zasiedli naprzeciwko siebie na 

sali rozpraw były opozycjonista janusz Ruszkowski i trzej funk-
cjonariusze dawnej milicji. i tym razem proces się nie zakończył.

Proces przeciwko tadeuszowi k., Piotrowi m. i Zdzisławowi 
S. toczy się już prawie rok. wszystkim trzem prokurator zarzu-
ca popełnienie przestępstw zbrodni komunistycznej. Na ponie-
działek zaplanowano przesłuchania trzech świadków powoła-
nych na wniosek obrony. Ostatecznie w sądzie stawił się tylko 
jeden z nich.  Świadkowi odczytano zeznania Stanisława Za-
bielskiego, którego pokrzywdzony wymienił jako jednego z 
przesłuchujących go funkcjonariuszy wojewódzkiego urzędu 
spraw wewnętrznych. Świadek zeznał, że niewiele z tamtych 
wydarzeń pamięta. Zapomniał kto był jego przełożonym, kto 
mu wydawał rozkazy i gdzie odbywały się przesłuchania. Pa-
mięta pokrzywdzonego, ale nie bił go i nie widział, żeby ktokol-
wiek używał wobec niego przemocy. jednocześnie stwierdził, 
że Stanisław Zabielski skłamał w swoich zeznaniach oskarżając 
funkcjonariuszy o stosowanie przemocy i pogróżek podczas 
przesłuchań. kolejna rozprawa odbędzie się 9 lutego 2009 roku, 
mają zostać przesłuchani kolejni świadkowie obrony.

Ryzykowny pakiet
1 milion miejsc pracy może zostać 

zlikwidowanych w unii europej-
skiej, z czego 200 tys. w Polsce, na 
skutek wprowadzenia pakietu kli-
matyczno-energetycznego. 

w Poznaniu kończy się konferen-
cja klimatyczna. Natomiast jutro 
w Brukseli rozpoczyna się Rada unii 
europejskiej, która zajmie się m.in. 
tzw. pakietem klimatycznym. Zda-
niem związkowców biorących udział 
w konferencji, pakiet klimatyczny to 
jeden z najważniejszych dokumen-
tów negocjowanych w ue od czasu 
polskiej akcesji do unii. 

Pakiet klimatyczny to zbiór dy-
rektyw unijnych, których wpro-
wadzenie ma wpłynąć na zmniej-
szenie emisji CO2 do 2020 r. o 20 
proc. dla krajów takich jak Polska, 
która większość energii czerpie 
z węgla to ogromne wyzwanie. 
Zdaniem przedstawicieli Sekreta-
riatu Górnictwa i energetyki NSZZ 
„S” w całej ue może zniknąć mi-
lion miejsc pracy. w miejsce zli-
kwidowanych miejsc pracy po-
wstanie zaledwie 200 tys. nowych 

w skali europy. w Polsce szacuje 
się tę liczbę na ok. 30 - 40 tys. - jak 
widać - ten bilans jest zatrważają-
cy i musimy „bić na alarm”. Związ-
ki zawodowe w żadnym razie nie 
mogą na to przystać - mówi kazi-
mierz Grajcarek, szef Sekretariatu 
Górnictwa i energetyki. 

Związkowcy obawiają się rów-
nież przenoszenia poza ue energo-
chłonnych inwestycji gospodar-
czych, takich jak huty, cementow-
nie, zakłady chemiczne, elektrow-
nie oraz wzrostu cen energii od 60 
do 160 proc.  Proponowane zmiany 
w zapisach pakietu klimatycznego, 
które miałyby dotyczyć tylko Pol-
ski, są nie do przyjęcia, po nieważ 
ue wytwarza z węgla około 40 
proc. energii elektrycznej. Związ-
kowcy postulują proekologiczne 
działanie dla całej europy nie pole-
gające na eliminacji węgla, lecz na 
pracach i badaniach nad sprawniej-
szym, lepszym jego wykorzysta-
niem. Oparcie wytwarzania energii 
na energii jądrowej jest niekorzyst-
ne nie tylko z przyczyn ekologicz-

nych, ale również w związku z bez-
pieczeństwem energetycznym eu-
ropy, bowiem paliwo do elektrow-
ni jądrowych w dużej mierze znaj-
duje się poza europą. 

Przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ność”, Forum Związków Zawodo-
wych i OPZZ zwrócili się do prze-
wodniczącego delegacji polskiej na 
szczyt klimatyczny do Brukseli 
o „zawetowanie” pakietu klimatycz-
nego. Związkowcy deklarują we 
wspólnym stanowisku, że są gotowi 
do rozmów w sprawie ekologii i czy-
stego wykorzystania węgla i zapo-
wiadają, że zrobią wszystko, aby 
uchronić miejsca pracy przed likwi-
dacją. 

Dział Informacji KK

Ksiądz Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy. 
W 1981 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Henryka 
Gulbinowicza 23 maja 1987 roku. Od 1995 roku pełnił funkcję 
dyrektora Wydziału Katechetycznego w Kurii Biskupiej w Legnicy. 
Był wykładowcą w Wyższym Semionarium Duchownym w Legnicy. 
Jest mocno zangażowany z niesienie pomocy ludziom 
niepełnosprawnym.
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Generalny inspektor Ochrony 
danych Osobowych wspólnie z 
akademią Leona koźmińskiego 
zorganizował w warszawie konfe-
rencję na temat „Granice ochrony 
danych osobowych w stosunkach 
pracy”. 

Przedmiotem konferencji były 
wykłady, w tym dwa bezpośred-
nio związane z problemem imien-
nej listy członków związku. dr do-
minika dörre - Nowak z katedry 
Prawa Pracy i Polityki Społecznej 
uniwersytetu jagiellońskiego omó-
wiła temat „Ochrona danych oso-
bowych pracowników w aspekcie 
współdziałania pracodawcy z za-
kładową organizacją związkową w 
zakresie indywidualnych spraw 
pracowniczych”. Z kolei mecenas 
Grzegorz Orłowski zreferował te-

mat pt. „Przekazywanie przez za-
kładową organizację związkową 
informacji o pracownikach korzy-
stających z jej ochrony w świetle 
art. 30 ust. 21 ustawy o związkach 
zawodowych i zasad ochrony da-
nych osobowych”. Podjęte tematy 
sami prelegenci oceniali jako kon-
trowersyjne, jednakże ich treść 
sprowadzała się do jednego i tego 
samego wniosku. mianowicie nie 
ma prawnego obowiązku podawa-
nia pracodawcy imiennej listy osób 
należących do związku zawodo-

wego jak również osób, których 
obrony podjęła się organizacja 
związkowa. Ostatnio prezentowa-
na w przedmiotowej sprawie od-
mienna linia orzecznicza Sądu Naj-
wyższego pomija istnienie ustawy 
o ochronie danych osobowych (art. 
27 ust. 1 ustawy). Sąd Najwyższy 
popełnia błąd nie dostrzegając 
związku pomiędzy ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych a ustawą z dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych - mówili. 

Powyższe potwierdza Gene-
ralny inspektor Ochrony da-
nych Osobowych,  k tóry  na 
wniosek zainteresowanej orga-
nizacji związkowej może wydać 
decyzję administracyjną naka-
zującą pracodawcy zaprzestania 
praktyki polegającej na pozyski-
waniu informacji o osobach ko-
rzystających z obrony związku 
zawodowego w formie l isty 
imiennej. 

Ewa Podgórska - Rakiel 
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VARIA  
na Nowy Rok
Przede wszystkim chciałabym drogiej Czytelniczce i drogiemu Czytelnikowi złożyć serdeczne życzenia radości  
w Nowym  Roku 2009.

Prawo do ochrony danych osobowych

Zwycięstwo!
27 Xii 1918 r. rozpoczęło 

się Powstanie wielkopol-
skie. Ostatnie dni grudnia 
upłynęły więc pod znakiem 
90 rocznicy tego wydarze-
nia. do Poznania, jak wie-
my, zjechali Prezydent 

z Premierem, a obchody 
miały uroczysty charakter. 

jednocześnie pracownie 
badania opinii publicznej 
wskazywały, że Polacy nie 
bardzo wiedzą,

co właściwie wydarzyło 
się w Poznaniu 90 lat temu 
i jakie to miało znaczenie...

tymczasem warto pamię-
tać o Powstaniu wielkopol-
skim przynajmniej z dwóch 
powodów. 

Po pierwsze:  jest to na-
sze powstanie narodowe 
i nikt inny pamiętać o nim 
nie będzie. Po drugie: skut-
ki tego powstania były dla 
Polaków i Polski jak naj-
bardziej korzystne. Polska 
delegacja w Paryżu oraz 
sojusznicy sprawy polskiej 
zyskali kolejny argument, 
że wielkopolska powinna 
być przyłączona do Polski.  
Powstanie objęło swym za-
sięgiem całą wielkopolskę, 
udało się również stwo-
rzyć regularną armię. Po-
czątkowo dowodził major 
Stanisław taczak, potem 
na czele Powstańczej ar-
mii stanął doświadczony 
żołnierz, generał józef do-
wbór-muśnicki. Niektóre 

w a l k i  b y ł y  n a p r a w d ę 
krwawe.

wspominał jeden z po-
wstańców: „Podczas bitwy 
stoczonej pod Szubinem do-
puszczali się żołnierze nie-
mieccy okrucieństw na Pola-
kach. Naoczny świadek opo-
wiada, że Niemcy o rannych 
żołnierzy polskich nie trosz-
czyli się zupełnie. Z pole-
głych zdzierano mundury 
i buty, pozostawiając ich tyl-
ko w koszuli. Ponieważ nie 
było opieki lekarskiej, ranni 
odwiezieni przez obywateli 
i gospodarzy do miasta pa-
dali na ulicy. Pomocy i żyw-
ności Niemcy zakazywali 
udzielać rannym. jeńców 
polskich bito kolbami. Od-
znaczyli się przy tym uzbro-
jeni urzędnicy kolejowi 
z Bydgoszczy i żołnierze, 
którzy odgrażali się, że 
wszystkich pozabijają. Po-
twierdza się także wiado-
mość, że w krzyżu wszyst-
kich wojskowych polskich 
internują. Żywność żołnie-
rzom polskim poodbierano. 
kto miał więcej niż jedną ko-
szulę, musiał wszystko od-
dać. Żołnierze niemieccy 
głosili cynicznie: Nie wal-
czymy za Ojczyznę, lecz za 
pieniądze”.

Rozejm podpisano w tre-
wirze w połowie lutego 
1919.

Pamiętaj więc drogi Czy-
telniku i droga Czytelniczko 
o walczących w 1919 roku 

wielkopolanach o to, aby 
wielkopolska należała do 
POLSki!

Nieskazitelność SB
Generał Czesław kisz-

czak, człowiek honoru wy-
dał oświadczenie, z którego 
jednoznacznie wynika, że 
służba bezpieczeństwa 
w PRL wszelkie istotne in-
formacje czerpała z podsłu-
chu, 

a potem przypisywała je 
rzekomym tajnym współ-
pracownikom. tak zwanie 
ta jni  współpracownicy 
w ogóle nikomu nie szko-
dzili, bo byli rejestrowani 
przez przyjaciół z SB, aby 
ktoś inny z tej instytucji ich 
nie wykorzystał. 

Po prostu funkcjonariusze 
SB zajmowali się chronie-
niem ludzi przed innymi 
funkcjonariuszami SB, po-
przez rejestrowanie ich jako 
tw .

No tak, cóż za szlachet-
ność… Nie obca nam. Przez 
cały okres trwania Polskiej 
Rzeczpospolite Ludowej 
wychodziły książki, w któ-
rych takie właśnie świetne 
cechy bezpieczniaków były 
podnoszone i wychwala-
ne…

tacy pisarze jak Roman 
Bratny, tadeusz Borowski, 
tadeusz konwicki, sam je-
rzy andrzejewski, andrzej 
Braun i wielu innych dawa-
li w swych powieściach 

i opowiadaniach charaktery-
styki, wypisz wymaluj jak 
proponuje nam obecnie ge-
nerał.

Przeważnie są to ludzie 
o nazwiskach typu wró-
bel, Sowa kociołek, Chału-
biniec, jesionek. Nazwiska 
te miały bez wątpienia su-
gerować chłopskie, robot-
nicze pochodzenie bohate-
rów. 

Z zawodu są to górnicy, 
robociarze, itp. Sylwetki ma-
ją zwaliste, ręce spracowane, 
są stateczni i „pięć razy ob-
rócą język w gębie nim po-
wiedzą słowo”. Prawie każ-
dy to przedwojenny aktyw-
ny kapepowiec (kPP- ko-
munistyczna Partia Polski), 
który niewątpliwie zaliczył 
obóz w Berezie kartuskiej 
i walczył z sanacyjną Pol-
ską. 

jednak jest jeszcze jedna 
kategoria dzielnych ube-
ków. to młodzież, najwyżej 
30-latkowie, ale z długim 
stażem partyjnym . tu nie 
możemy przypisać przed-
wojennego życiorysu, 

a wobec tego nadrobimy 
wyjątkowością charakteru.         

„twarz miała rysy suche, 
ascetyczne nieco.(…) szare 
oczy patrzyły twardo, śmia-
ło, ruchy miał pełne zdecy-
dowania.” twarze młodych 
bezpieczniaków były spo-
kojne, oczy patrzyły jasno, 
towarzysze ci zachowywali 
„zimną krew” i po postawie 
rozmówców zawsze pozna-
wali, czy mówią prawdę czy 
nie. doświadczeni partyjnia-
cy, profesjonaliści 

w śledztwie,  dla rozwiąza-
nia spraw wystarczyły im je-
dynie środki psychologiczne. 

Nie można nie wspo-
mnieć, że w wolnym czasie 
młodzieńcy ci oddawali się: 
pisaniu wierszy, czytaniu li-
teratury, dokształcaniu się, 
a jeden nawet pasjonował 
się odbudową małych mia-
steczek (wobec tego archi-
tekturą).

ubecy tacy byli w latach 
40-tych, 50-tych, 60-tych, 
70-tych oraz 80-tych.

Generał Cz. kiszczak pra-
gnie nam o tym przypo-
mnieć, bo działalność iPN 
szarga opinię tej dzielnej 
służby.    

Gorąco polecam droga 
Czytelniczko i drogi Czytel-
niku „arkana”, nr 83, kra-
ków 2

                                                                                
Agnieszka Rurak Żeleźny

P.S. Zima zaskoczyła wszystkich jak zwykle. Wobec tego apelujemy do Pana Prezydenta, żeby zwrócił uwagę podległym sobie służbom, iż kładki naziemne mają przeważnie metalowe   ele-menty, w tych dniach mocno oblodzone i osoby starsze (ale nie tylko) łatwo mogą się przewró-cić. Takiego niebezpiecznego upadku sama byłam świadkiem.Wydaje się, że kładka przy targowisku na osiedlu „Kopernik” spędza sen z powiek wielu lu-dziom, ale chyba nie tym, którzy mają moce decyzyjne w naszym mieście.Urzędnicy mają piękne, ambitne plany budowy obwodnicy przez środek osiedla „Piekary”,  a wraz z nią: przejścia podziemnego, naziemnego, wind dla starszych osób itp. Chciałoby się uwierzyć, ale trudno zważywszy na to, jak obserwujemy starszych ludzi, którzy od lat wspinają się na inne legnickie kładki.   

A.



 „do zastępcy szefa wojewódz-
kiego urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego we wrocławiu. Raport 
specjalny:

„dnia 26 Xi 1946 roku o godz. 3 
rano został dokonany napad z bro-
nią w ręku na hangary Szkoły Szy-
bowcowej w miejscowości Gru-
nów, pow. jelenia Góra”.

Szkoła Szybowcowa w Gruno-
wie (dziś jeżów Sudecki) należała 
do departamentu Lotnictwa Cy-
wilnego ministerstwa komunika-
cji. Prócz szybowców w hangarze 
był również samolot PO-2, popu-
larnie nazywany „kukuruźni-
kiem”. 26 Xi 1946 rok, ok. 3 w nocy 
na teren szkoły dostało się kil-
ku młodych ludzi. jak poda-
je dr Sebastian Ligarski, hi-
storyk z iPN-u : „dwaj odby-
wający służbę wartownicy 
zostali sterroryzowani bronią 
przez pięciu napastników 
/…/.

Po ich obezwładnieniu czte-
rech mężczyzn udało się do 
hangaru, skąd wyprowadzili 
samolot PO-2”. historia opisa-
na przez dra Ligarskiego zainte-
resowała mnie do tego stopnia, 
że zrealizowałem na jej kanwie 
reportaż. Przeglądałem ipeenow-
skie materiały, rozmawiałem 
z lotnikami i historykami. Po 
raz pierwszy od dawna trafiłem 
na opowieśc pełną niedomó-
wień, zawiłości i tajemnic. Na 
opowieśc, która chyba nigdy nie 
zostanie w pełni wyjaśniona. 

tak naprawdę nie wiadomo ilu 
było napastników. Strażnicy prze-
słuchiwani przez bezpiekę twier-
dzili , iż było ich pięciu. Czterech 
uprowadziło samolot a piąty pil-
nował skrępowanych ochroniarzy 
około godziny, po czym się odda-
lił. Czy rzeczywiście istniał ów 
„piąty”,czy też strażnicy wymyślili 
go, by zatuszowac własny brak 
czujności? a może było kilku „pią-
tych”? – zastanawia się Leszek 
Gański – pilot szybowców i były 
skoczek spadochronowy od lat ba-
dający tę sprawę. Najprawdopo-
dobniej nigdy się tego nie dowie-
my.

Napastnicy obezwładnili i skrę-
powali strażników o 3 w nocy. we-
dług relacji tych ostatnich jakieś 20 
minut później „kukuruźnik” odle-
ciał. Około 4 nad ranem tajemniczy 
„piąty” oddalił się, a strażnicy – po 
przybyciu ii zmiany – powiadomi-
li uB w jeleniej Górze…. 

już po kilku godzinach bezpieka 
znała personalia głównych ucieki-
nierów, wiedziała, że byli to bracia 
alfred i Rudolf Szymańscy. Śledz-
two tkwiło jednak w martwym 
punkcie do 2 Xii 1946 roku…..

tego dnia w matejkowicach 
(dziś Przesieka) znaleziono wrak 
samolotu, a w nim zwłoki niefor-
tunnych uciekinierów… dokona-
no rewizji zabitych. Byli nimi al-
fred i Rudolf Szymańscy ,włady-
sław Burławski i Franciszek Ryb-
czyński. Przy Franciszku Rybczyń-
skim znaleziono m.in. pistolet 
„Vis” i 36 sztuk amunicji. Przy 
władysławie  Burławskim – pisto-
let –„belgijka” oraz 13 sztuk amu-
nicji. Przy alfredzie i Rudolfie Szy-
mańskich – dokumenty, zaświad-
czenie weryfikacyjne, miniaturki 
krzyża walecznych, różaniec i le-
gitymację PSL. Broń, odznaczenia 
wojskowe i dokumenty wskazują 
na polityczny aspekt całej sprawy. 
uciekinierzy byli żołnierzami ak 
i z nieznanych dziś przyczyn pró-
bowali zbiec z kraju.

Samolot  pi lotował  Rudolf 
Szymański ,który niedawno -
ukończył kurs, a w jeleniej Gó-
rze, jak wynika z zachowanych 
dokumentów, nie wylatał wię-
cej niż godzinę. to za mało, by 
w nocy, w trudnych warunkach 
atmosferycznych doprowadzic 
lot na długiej trasie do pomyśl-
nego końca – twierdzi jacek 
urbańczyk z aeroklubu jele-
niogórskiego. a trasa rzeczywi-
ście nie była krótka – pilot przy-
jął po starcie kurs południowy 
na austrię.

trudno zrekonstruowac ten kil-
kunastominutowy lot. O ile z ma-
teriałów ubeckich wyłania się dośc 
klarowna wizja  porwania samolo-
tu, o tyle – z oczywistych przy-
czyn-przebieg  lotu to czysta spe-
kulacja.

Specjaliści twierdzą, że „kuku-
ruźnik” był w stanie zabrac cztery 
osoby.wojciech Górczyk, pilot – 
mechanik i właściciel PO-2 mówił 
mi, że z przodu leciec mógł tylko 
pilot. Z tyłu zaś, po zdemontowa-
niu drążka zmieścic się mogły 
dwie a nawet trzy osoby niewiel-
kiego wzrostu.

Podobnie uważa wiesław dzie-
dzio, były szef wyszkolenia aero-
klubu jeleniogórskiego, latajacy 
ongiś na PO-2. wojciech Górczyk 
zastanawiał się też, czy aby dwie 
osoby nie podróżowały stojąc na 
skrzydłach samolotu, bo teoretycz-
nie jest to możliwe.

Zdaniem Leszka Gańskiego do-
póki był widoczny teren kotliny je-
leniogórskiej Szymański sobie ra-
dził. Nie spodziewał się jednak za-
pewne trudnych warunków mete-

orologicznych. Zawiadowca lotni-
ska odnotował w „księdze lotów”, 
że będzie wiało i wystąpią silne tur-
bulencje. Być może pojawiła się jesz-
cze mgła. „kukuruźnik” nie zdążył 
nabrac wysokości najprawdopodob-
niej zahaczył o drzewa i spadł nieek-
splodując w pobliżu Przesieki.

katastrofa miała miejsce 26 Xi li-
stopada, wrak samolotu odnalezio-
no dopiero 2 Xii. mało tego w toku 
śledztwa okazało się, że przelatują-
cego„kukuruźnika” usłyszał stoją-
cy na warcie żołnierz wOP-u. Po-
wiadomił przełożonych i na tym ca-
ła sprawa się zakończyła. Śledztwo 
w sprawie porwania i katastrofy sa-
molotu prowadzone przez PuBP 
w jeleniej Górze, a nadzorowane 
przez wrocławską bezpiekę zostało 
jak podaje dr Ligarski: „umorzone 
11ii 1947 r wobec śmierci podejrza-
nych”z zaleceniem by nadal poszu-
kiwac owego,tajemniczego „piąte-
go”, którego wszakże nigdy nie 
udało się odnaleźć. Z niewyjaśnio-
nych przyczyn uciekinierów pocho-
wano na miejscu katastrofy, w lesie. 
Nie wiadomo, kto umieścił na gro-
bie krzyż z napisem : „tu spoczywa 
dwóch braci pilotów alfred i Ru-
dolf Szymańscy wraz dwoma kole-
gami”. Na grobie od lat leżą frag-
menty samolotu, którym cała 
czwórka odbyła swój ostatni lot.

to nie koniec tajemnic. Najpraw-
dopodobniej zwłoki lotników eks-
humowano i przeniesiono na 
cmentarz w jeżowie Sudeckim. Nie 
wiemy, kto i kiedy to zrobił. Na 
grobie w jeżowie umieszczono nie-
mal identyczny krzyż z inskrypcją 
: „tu spoczywa dwóch braci Ru-
dolf i alfred Szymańscy. Zginęli 
śmiercią tragiczną w katastrofie sa-
molotowej 28 Xi 1946 r.” ani słowa 
o pozostałych, dwóch  uciekinie-
rach. Czyżby ekshumowano i prze-
niesiono do jeżowa wyłącznie Szy-
mańskich? który grób jest praw-
dziwy? dlaczego data podana na 
grobie jest błędna? kto postawił 
ten drugi krzyż? może tajemniczy 
„piąty”, który miał pomagac 
w ucieczce, a którego bezpieka ni-
gdy nie dopadła?

Braciom Szymańskim i ich towa-
rzyszom ucieczka z komunistycz-
nego „raju” się nie powiodła. war-
to jednakże zaznaczyc, że tylko 
w latach 1945-1948 uciekło z Polski 
ponad 100 tysięcy osób.

Marcin Bradke
TVP Wrocław
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W tej sprawie są same znaki zapytania i spekulacje. Bohaterowie wydarzeń zginęli.Nie żyją też świadkowie, a nawet 
gdyby żyli – nie mieliby zbyt wiele do opowiedzenia. To, co wiedzieli, przekazali prowadzącym śledztwo oficerom Urzędu 
Bezpieczeństwa. Z zachowanych w archiwach wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej akt sprawy wynika- 
przy całej masie niedomówień- bezsprzecznie jedno: to był...

OSTATNI LOT


