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„Solidarność”

Działacze legnickiej
„Solidarności” w 34. rocznicę powstania związku
złożyli kwiaty i modlili się
pod pomnikiem papieża
Jana Pawła II.
W piątkowe południe
pod pomnikiem papieża
pojawili się przedstawiciele
NSZZ „Solidarność”.
- Oddajemy hołd Janowi
Pawłowi II, bo uważamy go
za ojca naszego związku.
Trudno sobie wyobrazić
upadek komunizmu w naszym kraju bez świętego Jana Pawła II – mówi Bogdan Orłowski, przewodniczący miedziowej „Solidarności”.

Związki zawodowe
dla samozatrudnionych

Komentarz Ewy Podgórskiej-Rakiel, eksperta NSZZ „Solidarność”, na temat działań ministerstwa
pracy w kwestii rozszerzenia prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych dla
pracowników samozatrudnionych, a także dla pracowników świadczących pracę na podstawie
umów - zleceń oraz umów o dzieło.

J

ednym z elementów
wolności związkowej
jest samorządność
związków zawodowych
w zakresie tworzenia struktury związkowej. Ustawodawca nie powinien narzucać związkom struktury
w jakiej mają się zrzeszać.
Komitet Wolności Związkowej MOP uznaje, że pracujący powinni mieć swobodę
decydowania o tym, czy
wolą na poziomie podstawowym założyć organizację zakładową, czy też inną
formę organizacji podstawowej w oparciu o branżę
lub zrzeszenie zawodowe.
Obowiązująca w Polsce

struktura zakładowa związku zawodowego jest odpowiednia dla pracowników
związanych z pracodawcą
kilkuletnią umową o pracę
bądź osób na umowach
cywilnoprawnych związanych z konkretnym przedsiębiorcą w sposób trwały.
Choć zaznaczyć należy, co
wynika z naszej praktyki, że
w większości przypadków
długotrwałe umowy cywilnoprawne są de facto pozorne i powinny być umowami
o pracę.
NSZZ „Solidarność” korzystając z wolności zagwarantowanych w przepisach
Międzynarodowej Organiza-

cji Pracy po pierwsze już
obecnie zgodnie z § 5 Statutu
NSZZ „Solidarność” zrzesza
osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej
na innej podstawie prawnej
niż stosunek pracy. Ponadto,
aby zachęcić tę grupę zatrudnionych do działalności
związkowej, oferuje im możliwość zrzeszania się w międzyzakładowych strukturach terenowych NSZZ „Solidarność” (§ 19 Statutu).
Wydaje się, że dla osób
świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych
zmieniających często kontrahentów, utrudniona mo-

że być działalność związkowa w konkretnym zakładzie pracy. Częsta zmiana
podmiotu na rzecz którego
wykonywane będą określone prace wymagałaby ciągłej zmiany przynależności
do określonej struktury
związkowej. Taksówkarze,
notariusze, dziennikarze,
kierowcy tirów, lekarze, artyści itp. będą raczej zainteresowani prowadzeniem
negocjacji w sprawach społeczno-gospodarczych
z podmiotem bezpośrednio
odpowiedzialnym za ich
warunki pracy i płacy. Spory zbiorowe podobnie jak
np. w Hiszpanii czy Francji

będą raczej toczyli z rządem, ministrem, samorządem lokalnym, „rzeczywistym pracodawcą”. Oczywiście nie można wykluczyć, że stroną ewentualnych roszczeń dla niektórych takich osób byłby także konkretny pracodawca,
dlatego nie można zakazać
zrzeszania się osób na umowach cywilnoprawnych
również w organizacjach
zakładowych. Takie ograniczenie byłoby jak sądzę niezgodne z poglądami MOP,
które wyraźnie wskazują,
że wolność zrzeszania należy zapewnić „bez żadnych
ograniczeń”.

Ponad połowa Polaków pracuje w weekendy
Przygnębiający obraz płynie z nowych badań
Eurostatu. Wynika z nich, że Polacy coraz rzadziej mają wolne weekendy, a ponad 30 proc. z
nas pracuje co najmniej jedną niedziele w miesiącu.
Dane podaje „Dziennik Gazeta Prawna” i są
one zatrważające. AŻ 30,2 proc. obywateli na-
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szego kraju przyznało, że pracuje co najmniej
jedną niedzielę w miesiącu. Jeszcze gorzej wypadamy pod względem sobót. W tym dniu pracuje aż 56,5 procent Polaków.
Wynik ten sytuuje nas w czołówce państw
Unii Europejskiej pod względem aktywności
zawodowej w weekendy.

Jeżeli chodzi o pracę w niedzięlę, wśród 28
państw zajmujemy 8. miejsce, a wyprzedzają
nas m.in. Dania, Holandia, Chorwacja czy Słowacja. Pod względem pracy w sobotę jesteśmy
już jednak na podium. „Lepsi” od nas są jedynie
Chorwacja,Słowenia oraz Grecja.
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Pracownicy hipermarketów Real
spotkali się ze swoimi pracodawcami
w Warszawie. Powodem spotkania
była niepokojąca informacja o przejściu dwóch sklepów sieci Real do Auchan Polska.
Jak wyjaśnia Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, strona związkowa otrzymała zawiadomienie informujące
o przejściu dwóch z pięćdziesięciu
siedmiu sklepów Real Polska do Auchan Polska w przewidywanym terminie 10 września 2014r dla Hipermarketu Real w Markach i 17 września
2014 dla Hipermarketu Real w Częstochowie.
W związku z informacją, 21 lipca
2014 roku w Warszawie doszło spotkania liderów NSZZ „Solidarność” w sieci
hipermarketów Real Polska z przedstawicielami pracodawcy Real Sp. z o.o.
oraz nowego właściciela sklepów Real,
którym od 14 lutego tego roku jest firma
Auchan Polska.
– Jak się okazało spotkanie wbrew
wcześniejszym deklaracjom pracodawców i oczekiwaniom związkowców miało jedynie charakter informacyjny, a nie negocjacyjny – wyjaśnia
Bujara.
Organizacje związkowe zwróciły się
do pracodawców z prośbą o pilne podjęcie merytorycznych negocjacji, które
zdaniem strony związkowej powinno
zakończyć się zawarciem porozumienia zbiorowego gwarantującego zatrudnienia wszystkich obecnych pracowników oraz ich ochrony przed wypowiedzeniami zmieniającymi. - Tylko
takie rozwiązanie zdaniem strony
związkowej gwarantuje stabilność zatrudnienia oraz daje gwarancje prawidłowego funkcjonowania przejmowanych sklepów – tłumaczy Bujara.
W trakcie spotkania strona pracodawców zadeklarowała, że w postara
się zorganizować spotkanie w jak najszybszym terminie, który pozwoli
stronom dialogu społecznego na podjecie właściwych działań w zakresie
ustawowych zobowiązań stron dialogu społecznego.
Warto przypomnieć, że Solidarność
w Real Polska już 24 kwietnia 2014 roku złożyła na ręce nowego właściciela
firmy projekt pakietu gwarancji pracowniczych, który pozwoliłby zabezpieczyć interesy pracowników Real
w związku z przejęciem firmy przez
nowego właściciela. Projekt nie spotkał
się jednak wówczas z zainteresowaniem strony pracodawcy. W krótkim
oświadczeniu pracodawca poinformował jedynie stronę związkową o swoich dobrych intencjach oraz poszanowaniu partnerstwa ze stroną społeczną. Taką odpowiedź strona związkowa uznała za niewystarczającą, gdyż
nie dostarczyła ona żadnych informacji na temat najbliższej przyszłości tysięcy pracowników Real Polska. aja

Błogosławiony ks. Jerzy
patronem NSZZ „Solidarność”
Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszeka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana,
bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”.

„Solidarność”
uhonorowana medalem
„Zło dobrem zwyciężaj”

D

ekret został odczytany
podczas rocznicowej
mszy św. w Bazylice
św. Brygidy w Gdańsku przez
Metropolitę Gdańskiego ks.
Abp Sławoja Leszka Głódzia.
- Ksiadz. Jerzy oddał życie,
aby Solidarność mogła żyć i zawsze jest z nami. Od teraz nie
tylko jako nasz kapelan, ale
i patron – powiedział szef
Związku Piotr Duda. – To wspaniały dzień – dodał.
Decyzję o złożeniu takiego
wniosku podjął Krajowy Zjazd
Delegatów w październiku 2010
roku we Wrocławiu.

Niezależny Związek Zawodowy „Solidarność” został uhonorowany medalem „Zło dobrem zwyciężaj”, przyznawanym przez Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki.
„Za szerzenie pamięci o bł. ks. Jerzym Popiełuszko i męczennikach, bohaterach oraz mężach
stanu, z poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie, a także za obronę wartości wiary, życia
ludzkiego, praw rodzin polskich i pracowniczych, dziedzictwa narodowego oraz niepodległości naszej umiłowanej Ojczyzny” – taki napis
widnieje na dyplomie wręczonym wraz z medalem „Zło dobrej zwyciężaj”.
Piotr Duda odebrał medal w bazylice św. Brygidy po mszy świętej z okazji 34. rocznicy powstania
Solidarności.
Odznaczenie przyznawane jest osobom duchownym i świeckim,
które „na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.

KK NSZZ „S”

aja KK NSZZ „Solidarność”

Zmiany w Kodeksie Pracy. „Solidarność” oceniła projekt
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło projekt zmian
w Kodeksie pracy, dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jednocześnie Związek postuluje, żeby projektodawca traktował obszar dotyczący bhp całościowo i uwzględnił w jednej
nowelizacji wszystkie zmiany
konieczne w związku z treścią
art 92 Konstytucji RP.
Zgodnie z proponowanymi
zmianami, pracodawca nie będzie mógł dopuścić do pracy
pracownika bez aktualnego
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań
do pracy na określonym stanowisku, w warunkach opisanych
przez pracodawcę w skierowaniu na b ad anie lekarsk ie.
W orzeczeniu powinny znajdo-

wać się ograniczenia do wykonywania określonych czynności
lub prac. „Solidarność” zwraca
uwagę, że proponowana zmiana
spowoduje wątpliwości, co do
możliwości zatrudniania pracownika, jeżeli w orzeczeniu lekarskim zawarte zostały ograniczenia, co do możliwości wykonywania pracy powierzonej.
W praktyce może pojawić się
problem zasadności ewentualnego wypowiedzenia umowy
o pracę takiemu pracownikowi.
Poza tym przypadki, w których
okresowe badania lekarskie mogą
być przeprowadzone poza terminami wynikającymi z częstotliwości tych badań powinny zostać wąsko i jednoznacznie opisane, tak by
nie stwarzało to pola do nadużyć.
Projekt nie przewiduje jak
w sytuacji orzeczenia lekarskiego o ograniczonej zdolności do

wykonywania określonych
czynności lub prac ma zachować
się pracodawca. Związek stoi na
stanowisku, że brak nałożenia
na pracodawcę obowiązku reorganizacji stanowiska pracy
lub modyfikacji zakresu
czynności tak aby pracownik
mógł wykonywać dalej swoją
pracę sprawi, że proponowany
zapis ustawy nie zmieni sytuacji pracownika na lepszą,
a wręcz może ją pogorszyć.
„Solidarność” podkreśla, że
konieczne jest położenie większego nacisku na profilaktykę
w zatrudnieniu, a przede wszystkim na dokładny opis stanowiska
pracy, tak aby lekarz medycyny
pracy miał wyraźne wytyczne
o jakie zagrożenia chodzi. Związek postuluje ponadto o przyjęcie
rekomendacji partnerów społecznych w sprawie zmiany roz-

porządzenia dotyczącego BHP
w zakresie badania stresu na terenie zakładu pracy.
hd (KK NSZZ „S”)
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FOT: MAREK LEWANDOWSKI

Kwiaty dla Jana Pawła II za „Solidarność”

Załoga Reala
w obawie
o miejsca pracy

Pamiętamy o ofiarach. 32. rocznica Zbrodni
Jak co roku, w rocznicę Zbrodni Lubińskiej oddano hołd zamordowanym uczestnikom pokojowej manifestacji
z 31 sierpnia 1982r.

W

swoim przemówieniu szef regionalnej Solidarności, Bogdan Orłowski, przypomniał o tragicznej historii
stanu wojennego, o represjach i prześladowaniach
i końcowym zwycięstwie
nad PRL-owskim aparatem
ucisku. Przypomniał
o poszanowaniu ludzkiego
życia, o szacunku dla drugiego człowieka i respektowaniu praw pracowniczych.
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Oficjalne obchody 32. rocznicy Zbrodni Lubińskiej tradycyjnie rozpoczęły się od
złożenia wiązanek kwiatów
na grobach Michała Adamowicza, Mieczysława Poźniaka i Andrzeja Trajkowskiego.
W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na lubińskich błoniach odprawiono uroczystą mszę św. Po nabożeństwie pod pomnikiem
Solidarności oddano hołd
ofiarom. - Zwracam się do
rodzin zamordowanych

mieszkańców Lubina. Zabrano wam syna, męża i ojca, bo
takie było przyzwolenie komunistycznych aparatczyków, by pokazać kto rządzi.
Ludzie wtedy niewiele chcieli. Chcieli, by nasze siostry,
nasi bracia, których pozamykano w więzieniach domagali się prozy życia, godności. A jaka była odpowiedź
tu, w Lubinie? Wyciągniąte
kałasznikowy, naładowane
ostrą amunicją i wydanie
rozkazu - mówił

przewodniczący NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego, Bogdan Orłowski.
Na koniec przypomniał
o bezsilności wymiaru sprawiedliwości. - Główny oskarżony w procesie Zbrodni Lubińskiej, Jan M. ma się świetnie. Mimo skazującego i prawomocnego wyroku, pozo-
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staje wciąż na wolności. Dlaje chichocząc chodzi dumny
jak paw, ciesząc się zasobnością ekonomiczną a sąd daje
na to przyzwolenie. Mamy
nadzieję, że ludzie, którzy
mają prawomocny wyrok,
przestaną w końcu szydzić
z ofiar - powiedział na koniec
Orłowski.
Wieńce pod pomnikiem
Solidarności złożyły delegacje Zarządu Regionu, Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud

Miedzi, rodziny pomordowanych, parlamentarzyści
Prawa i Sprawiedliwości - senator Dorota Czudowska
i poseł Elżbieta Witek, delegacji organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”,
przedstawiciele władz miasta i powiatu lubińskiego,
duchowieństwo i mieszkańcy miasta. Wieczorem w kościele Maksymiliana Kolbe
odbył się uroczysty koncert
tj
patriotyczny.
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Związkowcy z huty
martwią się o pracę
Trzy funkcjonujące w Hucie Miedzi Legnica związki zawodowe mówią jednym głosem.
- Dla władz KGHM ważniejszy od człowieka jest zysk! - twierdzą związkowcy.

Z

wiązek Zawodowy Pracowników Przemysłu
Miedziowego, NSZZ
Solidarność oraz Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Administracyjnych
„Dozór” napisały do dyrekcji
legnickiej huty list otwarty.
- Ten list to efekt naszych
obaw związanych z polityką kadrową zarządu KGHM i dyrekcji
huty. Na przestrzeni minionych
pięciu lat zatrudnienie w Hucie
Miedzi Legnica zmniejszyło się
o ponad sto osób. Tymczasem
miniony rok był rekordowy pod
względem produkcji miedzi.
Pracujemy więc dobrze, ale jest
nas coraz mniej. Do tego jakość
pracy nie przekłada się na zarobki - mówi Mieczysław Krzywy,
szef zakładowej Solidarności.
List związkowców do dyrektora huty Artura Więznowskiego
publikujemy w całości:
Od wielu lat związki zawodowe
funkcjonujące na terenie O/Huta
Miedzi „Legnica” obserwują politykę kadrową prowadzoną przez Pana
Dyrektora. Naszym zdaniem polega
ona jedynie na zmniejszaniu zatrudnienia i braku w szeregach pracowniczych wymiany pokoleniowej.
Dzisiaj utrzymujemy, że sytuacja
ta osiągnęła już poziom krytyczny.
Uważamy, że dalsze obniżanie zatrudnienia jest szkodliwe dla dalszej
przyszłości zakładu i mogą być zagrożone bezpieczeństwo pracy oraz
poziom i jakość produkcji.
Czy Pan tego nie dostrzega, czy
do tego Pan dąży? Odchodzący na
emeryturę doskonali fachowcy mający 30–40-letni staż pracy i ogromne doświadczenie zawodowe nie
mają komu przekazać zdobytej wiedzy i umiejętności, bo młodzi ludzie
nie są przyjmowani na ich miejsca.
Czy stać nas na takie marnotrawstwo potencjału ludzkiego?
Czy sztuka hutnicza w Legnicy
ma być skazana na wymarcie?

6

Technologia, jaką dysponujemy,
może nie jest szczytem najnowszych rozwiązań hutniczych. Jest
jednak skuteczna i należy to szanować. Zwłaszcza w przypadku przetopu koncentratów pochodzących
z ZG Lubin. Ta niezawodność
oparta jest na wieloletnim doświadczeniu legnickich hutników i tej
wiedzy nie wolno zaprzepaścić.
Redukcja zatrudnienia to również brak pełnych obsad przy obsłudze agregatów hutniczych. Może to
skutkować wzrostem ilości wypadków spowodowanych nadmiernym
pośpiechem. Nie pomogą tu zwiększające się z roku na rok nakłady na
bezpieczeństwo pracy, ochrony osobiste itp. Panie Dyrektorze, jak
można kosztem ludzkiego zdrowia
i życia tak postępować? Czy normy
moralne i etyczne już w Polskiej
Miedzi nie obowiązują? Wszak jesteśmy firmą przyjazną pracownikowi.
Wydajność pracy to nie tylko popędzanie do coraz większego wysiłku oraz nakładanie kolejnych zadań.
To przede wszystkim inwestowanie
w stanowiska pracy, automatyzację
procesu produkcji. To również
zmniejszanie narażenia człowieka
na szkodliwe czynniki wynikające
z procesu produkcji. Przyznajemy,
że na inwestycje w hutę są wydatkowane niebagatelne kwoty, jednak
są to nakłady konieczne, abyśmy
mogli dalej produkować.
W większości są to inwestycje
odtworzeniowe, a nie rozwojowe.
Świat idzie do przodu, a my stoimy
w miejscu lub wręcz się cofamy.
Załoga jest redukowana, ale nie dlatego, że człowieka wypiera robot czy
automat, lecz dlatego, że mamy coś
do udowodnienia. Kiedy Pan, Dyrektorze, uzasadni Centrali konieczność zainwestowania w stanowiska
pracy?
Panie Dyrektorze, wielkim nieporozumieniem i naginaniem faktów jest porównywanie naszej huty
do podobnych zakładów w Japonii,

gdzie rzekomo tylko 300 pracowników realizuje trzy razy wyższą produkcję od naszej. Pomimo że przy
tej okazji nadmienił Pan o różnicach technologicznych oraz o ilości
firm wspierających, to w pamięci
hutników zapadła informacja, że
pewnie będą dążyć do takiego niskiego zatrudnienia. Wzrosła obawa
o przyszłość zakładu oraz o utrzymanie miejsc pracy. Tymczasem to,
na co czekali hutnicy, czyli realizacja
programu tzw. węzła topienia złomów jako naszej przyszłości, ucichło.
Dużo o nim mówiono, ale brak jest
informacji, co w tej sprawie dalej się
robi. A przecież miało to być swoiste
panaceum na utrzymanie zatrudnienia i nadzieja na dalszy rozwój.
Być może PROJEKT przegrał
konkurencję z naszymi zamorskimi
inwestycjami? Pozostał tylko „marketing” Pana Dyrektora wyrażany
twierdzeniem, że „musimy pokazać,
iż jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych wyzwań”. Czy Pan jeszcze
w to wierzy, czy idzie w zaparte, bo
musi? Organizacje związkowe
działające w Oddziale Huta Miedzi
„Legnica” nie zgadzają się i wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec tak prowadzonej polityki zatrudnienia. W naszej ocenie doprowadzić to może do degradacji zakładu, aż do zamknięcia włącznie.
Chyba że o to chodzi – nie można
nas sprzedać, to trzeba nas położyć
na łopatki! Domagamy się uszanowania tych, którzy jeszcze pracują,
i dzięki którym może Pan z okazji
świąt hutniczych, i nie tylko, chwa-

lić się osiągniętymi wysokimi wynikami. Wiemy, że jest to powód do
dumy. Jednak wyniki te osiągają ludzie sercem związani z zakładem
i jego problemami. Robią to od wielu lat, bo im tak po prostu zależy, bo
hutę traktują jak część swojego życia, bo tak nakazuje przyzwoitość
ludzka. W zamian otrzymują niską
płacę i strach przed utratą pracy.
Czy te cechy hutników nie zasługują na godziwe wynagrodzenia?
Kiedy Pan, Dyrektorze, wystąpił do
prezesa o zwiększenie funduszu
płac? Hutnicy legniccy w zestawieniach centrali KGHM tzw. średniej
płacy są na szarym końcu. Nie
wstyd Panu, Dyrektorze? Informujemy, że przy braku zmiany prowadzonej przez Pana Dyrektora polityki kadrowej, będziemy zmuszeni
do podjęcia kroków, aby przeszkodzić w kontynuowaniu tego szkodliwego dla załogi sposobu zarządzania zasobami ludzkimi.
Outsourcing to nie jest lekarstwo
na chorobę zwaną obniżką zatrudnienia, bo jak każde lekarstwo, ma
skutki uboczne, niewłaściwie zastosowane i niezgodnie ze sztuką może
po prostu szkodzić lub zabić pacjenta. Mając na względzie dobro huty
i ich pracowników, oczekujemy zaprzestania przekazywania wybranych procesów produkcyjnych poza
struktury HML firmom, które nie
zawsze rozumieją istotę funkcjonowania Zakładu i nie są w stanie
sprostać wysokim wymogom jakościowym.
Domagamy się też zatrzymania
wyniszczającego hutę procesu redukcji stanowisk pracy. Panie Dyrektorze, wszystko ma swoje granice, których przekraczać nie wolno.
Naszym zdaniem granice te już zostały osiągnięte.
Kazimierz Kraska - przewodniczący
ZZPPM HM Legnica, Mieczysław
Krzywy - przewodniczący NSZZ
„Solidarność” HM Legnica,
Wiesław Klęk przewodniczący
ZZPTiA „Dozór”
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Solidarność to był męski związek
zawodowy: nie walczył o prawa
kobiet, nie chciał ich na swoich
liderów. A może to one same nie
chciały, nie mogły się zaangażować?
Takie sprzeczne opinie można
usłyszeć o działalności kobiet
w Solidarności. Jak było naprawdę?

N

a początku był
strajk. Tysiące
robotników Stoczni Gdańskiej domagały się
przywrócenia do pracy
działaczy opozycyjnych
Anny Walentynowicz
i Lecha Wałęsy. Legenda
głosi, że na murze zakładu
ktoś wymalował wówczas
napis: „Kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę”. To „przeszkadzanie” miałoby polegać – jak można się domyślać – na histeryzowaniu,
strachu i żądaniach powrotu do domu na noc, kierowanych w stronę strajkujących mężów. Nawet jeśli
napis ten istniał, w większym stopniu odzwierciedlał jednak wyobrażenia
o rolach kobiet niż samą rzeczywistość tamtych dni.
„Nie widziała cię długo
matka” – głosił jeden z wersów Piosenki dla córki, śpiewanej w słynnej sali BHP
przez Macieja Pietrzyka.
Może właśnie ten symbol
jest bliższy historycznej
prawdzie?

Nie tylko pod bramą
Kobiety odegrały bowiem
ważną rolę w wydarzeniach
sierpniowych 1980 roku.
Stocznia była raczej „męskim”
zakładem pracy, dlatego nie
powinno dziwić, że dziś na
zdjęciach oglądamy za jej zamkniętymi bramami tłumy
mężczyzn robotników, po
drugiej stronie zaś ich żony
i dzieci. Wiele kobiet jednak
też strajkowało i ich rola nie
ograniczała się bynajmniej do
parzenia kawy i wydawania
zupy. Walentynowicz i jej koleżanki z Wolnych Związków
Zawodowych uczestniczyły
w strajku, odegrały rolę w negocjacjach z władzami, układały listy postulatów. Organizowały, przemawiały. Pielęgniarka z WZZ Alina Pienkowska negocjowała wypuszczenie aresztowanych działaczy opozycji, Joanna Duda-Gwiazda była rzeczniczką
prasową Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
Działaczki Ruchu Młodej Polski – dwudziestokilkuletnie
wówczas – Bożena Rybicka

i Magdalena Modzelewska
wsławiły się organizowaniem
modlitw przy bramie stoczni.
Jedna z ważniejszych scen
z udziałem kobiet rozegrała
się 16 sierpnia, gdy stoczniowcy chcieli przerwać strajk – dyrekcja bowiem zgodziła się
zrealizować ich postulaty.
Wśród osób głośno protestujących przeciwko tej decyzji
była tramwajarka Henryka
Krzywonos. Kobiety – wśród
nich Walentynowicz, Pienkowska i zapomniana dziś
Ewa Ossowska – zdołały zatrzymać robotników opuszczających stocznię. Bramy zostały ponownie zamknięte.
Dzięki tej interwencji możliwy był strajk solidarnościowy
z innymi zakładami – a więc
i Solidarność.

Bez parytetów
Kobiecy sukces u zarania
Solidarności, olbrzymia popularność Anny Walentynowicz, nie przełożyły się na dostęp do władzy w nowym
związku zawodowym. W jego gremiach kierowniczych
kobiety zasiadały rzadko,
o strukturach niższego szczebla (np. komisjach zakładowych) wciąż niewiele wiadomo – trudno podać wiarygodne dane. W Gdańsku w Międzyzakładowym Komitecie
Założycielskim znalazło się
wprawdzie kilka działaczek,
lecz już wiosną odwołano Annę Walentynowicz na skutek
konfliktu z Lechem Wałęsą.
W demokratycznie wybranych w 1981 roku władzach
poszczególnych regionów kobiety stanowiły 11 proc., pośród delegatów na I Krajowy
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” jesienią 1981 roku –
7 proc. W zarządach regionów działały m.in. Jadwiga
Chmielowska i Maria Dmochowska. W składzie Komisji
Krajowej znalazły się dwie kobiety – na ponad setkę członków. Reprezentacja tak samo
symboliczna, jak w PZPR czy
oficjalnych instytucjach władzy.
Dawne opozycjonistki i nowe działaczki stawały się często współpracowniczkami liderów, ich sekretarkami.

Wspomniane działaczki RMP
pracowały w sekretariacie Lecha
Wałęsy. Niewielki akces kobiet
do władzy można tłumaczyć
uwarunkowaniami kulturowymi. Kobiet we władzach w Polsce jest do dziś mało. Dziesięciomilionowa Solidarność reprezentowała społeczeństwo,
w którym dominowały raczej
tradycyjne wzorce podziału ról.
W tym sensie ruch Solidarności
różnił się od środowisk opozycyjnych poprzedniej dekady, powstających w dużych miastach
i tworzonych przeważnie przez
inteligencję. Wszystkie formacje
opozycyjne miały w swoim gronie zaangażowane działaczki,
nie istniały też sztywne podziały
ról. Opozycja miała nieco inny
kapitał kulturowy. „W mojej rodzinie panie od dawna były samodzielne” – mówiła Zofia Romaszewska w wywiadzie dla
Ewy Kondratowicz (Szminka na
sztandarze). Kiedy „walka o Polskę” przybrała postać stanowisk
w strukturach – nawet tych de-

kład nowe programy dla przedmiotów humanistycznych. Propozycje zmian w programie nauczania historii przygotowała
Anna Radziwiłł. Kobiety stanowiły połowę reprezentującej Solidarność grupy negocjatorów
w sprawie nauczania języka polskiego. Jednym z ważniejszych
dokumentów programowych
do negocjacji z władzami był
współredagowany przez Krystynę Starczewską tekst Szkoła
ma służyć dziecku. Przy negocjacyjnych stołach – przez długie
miesiące 1981 roku – spotykały
się ekspertki z tytułami naukowymi i nauczycielki.
Jak się wydaje, więcej kobiet
działało w niektórych strukturach branżowych Solidarności –
w zawodach sfeminizowanych,
np. w środowisku pracowników
oświaty. Na poziomie lokalnym
nauczycielki zakładały komisje
zakładowe w szkołach, tworzyły
regionalne struktury „oświaty
i wychowania”, prowadziły „solidarnościową” działalność –

ności była poprawa warunków
pracy w zakładzie, w którym
pracowała. „Nie interesowałam
się, co w Solidarności poza zakładem. Byłam samotną matką
i chciałam coś w tej Polsce zmienić dla swojego dziecka” – wspomina w tomie Pospolite ruszenie.
Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980–1981. W żyrardowskiej
fabryce „Stella” działały dwie robotnice – Barbara Durma i Jadwiga Chmielewska – także samotne matki, które po 13 grudnia zostały internowane. Często
jednak, nawet w sfeminizowanych fabrykach, kobiety stanowiły mniejszość w komisjach zakładowych Solidarności czy komitetach strajkowych.
Uczestniczki ruchu społecznego Solidarności stanowiły zróżnicowaną grupę – pod względem wieku, zawodu, statusu
społecznego. Pokazuje to choćby
lista internowanych w stanie wojennym. W „internatach” siedziały razem pisarki,

darność” nie walczył w jakiś
szczególny sposób o sprawy kobiet. Ze słynnych 21 postulatów
strajkowych trzy w sposób
szczególny dotyczyły „kobiet
pracujących”: domagano się obniżenia wieku emerytalnego kobiet do 50 lat (mężczyzn – do 55),
„zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach” oraz wprowadzenia
płatnego trzyletniego urlopu
macierzyńskiego (do tej pory
płatna była tylko część tego urlopu). Były to postulaty, pod którymi dzisiejsze feministki raczej by
się nie podpisały; w ówczesnych
realiach jednak przynajmniej
część tych żądań miała na celu
ochronę interesów pracownic.
Mimo wszystko też trudno się
w nich doszukiwać szczególnego konserwatyzmu – generalnie
bowiem wpisana w nie była akceptacja zjawiska aktywizacji zawodowej kobiet. Na przełomie
dekad pracowało już ponad 5
mln kobiet, co stanowiło 43,5

Lidze Kobiet. Za sprawą jej działalności, a także mało przekonującej propagandy równości płci,
którą władze głosiły od końca lat
czterdziestych, postulaty związane z emancypacją były raczej
skompromitowane. Zwłaszcza
że zamiast korzyści z „równości”, kobiety dostrzegały nieraz
płynące z niej utrapienia. Codzienność w warunkach gospodarki niedoboru i głębokiego
kryzysu gospodarczego nakładała na „kobietę pracującą” ciężary trudne do udźwignięcia.
O co zresztą działaczki Solidarności miały walczyć dla siebie? Celebrowanie kobiecości
sprowadzające się do nieco ironicznych obchodów Dnia Kobiet
z parą rajstop w prezencie było
formą z jednej strony wyśmiewaną, z drugiej dalece już zaakceptowaną przez „szarego człowieka” PRL. Nikt poważny by
z tym zjawiskiem nie walczył.
Typowy zaś postulat feministyczny drugiej połowy XX wie-

protest bezbronnych kobiet miał
być ciężkim oskarżeniem władzy. W tym sensie Solidarność
„zrobiła użytek” z kobiet jako
matek „głodujących” dzieci.
Trudno się zresztą temu dziwić:
od zarania PRL tego rodzaju protesty robotnic-matek okazywały
się skuteczne. Nie tylko bowiem
obnażały porażkę socjalizmu jako państwa opiekuńczego, lecz
także rozbrajały władzę. Przypomnijmy, że dopiero dzięki strajkowi włókniarek łódzkich z lutego 1971 roku władze w końcu
cofnęły podwyżkę cen, która doprowadziła do wystąpień robotniczych Grudnia ’70.
Spór o to, czy Solidarność była
„kobietą” czy „mężczyzną”, nie
ma więc większego sensu. Solidarność była bowiem polskim
społeczeństwem – z wszystkimi
jego tradycjami, wartościami,
także dość typowym tradycyjnym podziałem ról między płcie.
Dlatego kobiety – w sferze symb o -
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Płeć Solidarn
mokratycznie wybranych – kobiety pozostały w większości poza nimi. Co nie znaczy, że przestały działać.
Wiele kobiet dotychczas zaangażowanych w działalność opozycyjną nie tyle sprawowało
władzę w związku, ile podejmowało różnego rodzaju aktywności – zgodnie ze swoimi kompetencjami i doświadczeniem. Jedną z najważniejszych był udział
w solidarnościowych mediach.
Agencji Prasowej Solidarność
(AS) szefowała Helena Łuczywo, a pracowały w niej także inne „korowskie” dziennikarki;
w kolegium redakcyjnym „Biuletynu” AS dominowały kobiety. Pracowały też często w redakcjach oficjalnych pism związkowych (np. pisma „Niezależność”). Barbara Labuda kierowała na Dolnym Śląsku Wszechnicą Związkową, doradzała Międzyzakładowemu Komitetowi
Założycielskiemu. Kobiety, choć
nie zasiadały w gremiach decyzyjnych związku, pracowały
często w jego agendach – np.
w komisjach interwencji i praworządności.
Udzielały się również jako
ekspertki w różnego rodzaju negocjacjach z władzami – zwłaszcza w dziedzinie oświaty i zdrowia. Opracowywały na przy-

m.in. organizowały obchody
nieuznawanych przez władze
świąt narodowych, demokratyzowały życie szkolne.
W ruch Solidarności angażowały się także lekarki. W Komitecie Założycielskim NSZZ Pracowników Służby Zdrowia
większość stanowiły kobiety.
Środowisko to animowała
wspomniana już Alina Pienkowska. To ona przewodniczyła
strajkowi pracowników służby
zdrowia w listopadzie 1980 roku
w Gdańsku, a potem szefowała
Sekcji Służby Zdrowia Solidarności. Była – jak Walentynowicz
– autentyczną liderką. Zjazdowi
tej sekcji przewodniczyła lekarka
Olga Krzyżanowska; reprezentował on 400 tys. pracowników.
Związkową działalność
w swoich fabrykach prowadziły
też robotnice, w tym włókniarki
– w PRL najliczniejsza grupa robotnic. W jednej z łódzkich fabryk działała Maria Filipowicz –
tkaczka zatrudniona wówczas
w tym zakładzie od ponad dwudziestu lat, aktywna podczas
słynnego strajku w lutym 1971
roku. Organizowała strajki, zasiadała w Komisji Zakładowej
Solidarności. Jest przykładem
działaczki związkowej, która nie
miała ambicji, aby robić karierę
we władzach, sensem jej aktyw-

aktorki, nauczycielki, studentki
robotnice, działaczki chłopskie,
„zawodowe” opozycjonistki.
Pięćdziesięcio- i dwudziestolatki. Wśród najstarszych – żołnierki Armii Krajowej. W Gołdapi
władze zamknęły ponoć aż siedemnaście samotnych matek.
Gdy w nocy z 12 na 13 grudnia
z domu zabierano Barbarę Durmę, kazano jej zostawić dziewięcioletniego syna samego; przez
dwa tygodnie nie miała o nim
żadnych wieści.

Prawa „matki Polki”
Szybko rozwijający się ruch
społeczny wokół NSZZ „Soli-

proc. zatrudnionych. Solidarność
nie odsyłała ich do domu, choć
realizacja jej postulatów ograniczała ich aktywność zawodową.
Płatne urlopy spowodowały, że
po urodzeniu dziecka pracę kontynuowało zaledwie 8 proc. pracownic, reszta albo wolała zostać
w domu, albo nie znalazła miejsca dla dziecka w żłobku (w poprzedniej dekadzie było to niemal 40 proc.). Kobiety zyskały
więcej czasu na stanie w kolejkach.
Wówczas feministek w Polsce
nie było, co najwyżej te „socjalistyczne”, skupione w reżimowej
masowej organizacji kobiecej –

ku – prawne dopuszczenie przerywania ciąży – w Polsce sensu
nie miał, gdyż taka możliwość
istniała od 1956 roku. Nie można
oczywiście powiedzieć, że los
kobiet w Polsce nie wymagał poprawy – wspomniane okoliczności jednak sprawiły, że o kwestiach tych Solidarność i jej działaczki się nie wypowiadały.
Kobiety więc walczyły o to, co
wszyscy – o wolność w sferach,
gdzie naprawdę odczuwały jej
brak. O poprawę bytu w ramach,
jakie wydawały się wówczas
sprawiedliwe i godne. O reformę
w swoich zawodowych domenach: w oświacie, w nauce, służbie zdrowia. Mniej więcej
wszystko wymagało bowiem
wówczas naprawy.
Problemy kobiet zostały też
w pewnym sensie podporządkowane walce o wolność narodu.
W tym kontekście kobieta jako
polityczna siła była potrzebna raczej jako „matka Polka”. Pokazuje to akcja tzw. marszów głodowych latem 1981 roku. W Łodzi
i w kilku innych miastach ulicami przeszły wielotysięczne marsze, w których kobiety – często
z towarzyszącymi im dziećmi –
niosły transparenty z postulatami dotyczącymi zaopatrzenia
i zarzucającymi rządzącym głodzenie narodu. Emocjonalny klimat tych marszów, publiczny

licznej – wystąpiły raczej jako
matki głodnych dzieci niż liderzy struktury związkowej. Musielibyśmy jednak zatrzymać się
na tych symbolach, żeby nie dostrzec realnego wkładu działaczek Solidarności w rozwój
i osiągnięcia ruchu – nauczycielek, ekspertek, opozycyjnych
dziennikarek, robotnic. Udział
kobiet w szeroko pojętej walce
o niepodległość to też długa – bo
jeszcze dziewiętnastowieczna –
polska tradycja. Może nie był to
dobry czas dla ożywienia mitu
Emilii Plater, ale tradycja zyskiwała też nowe oblicza. Zmiany
społeczne, które zachodziły
w Polsce co najmniej od końca II
wojny światowej, przyczyniły się
do wejścia na publiczną scenę
wielu intelektualistek, kobiet,
które służyły ruchowi społecznemu swoim wykształceniem
i profesjonalizmem. Ten rys
obecny był już w opozycyjnych
kręgach sprzed Sierpnia ’80, miał
też swoją kontynuację w „podziemnym społeczeństwie” czasów stanu wojennego.
dr Natalia Jarska – historyczka,
autorka publikacji poświęconych
historii kobiet w PRL oraz we
frankistowskiej Hiszpanii,
pracownica Biura Edukacji
Publicznej IPN
Tekst pochodzi z numeru 12/2013
miesięcznika „Pamięć.pl”

Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898,
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski,
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XX Maraton
Solidarności
– Trzy pierwsze
miejsca dla
Kenijczyków

Festyn związkowców
z VOSS w Legnicy
na zakończenie lata

Festyn rodzinny
Solidarności PeBeKa
w Lubinie

Triumfatorem tegorocznego Polpharma Maratonu Solidarności został
Joel Maina Mwangi z Kenii, który przebiegł trasę z Gdyni do Gdańska
w czasie 2:24.51. Następne dwa miejsca zajęli również Kenijczycy –
Charles Cheruiyot Toroitich i Elias Kiptum Maindi. Najlepszy z Polaków
Oskar Mika (KB Łapka Bydgoszcz) był piąty. Wśród pań po raz piąty
zwyciężyła Arleta Meloch (GKS Olimpia Grudziądz), która w ogólnej
klasyfikacji zajęła 7 miejsce.
Region Zagłębie Miedziowe NSZZ
„Solidarność” reprezentowali Krzysztof Furtak z Lubina (454 miejsce),
Henryk Balkiewicz z Legnicy (533
miejsce), Wadim Sielutin z Legnicy
(803 miejsce) oraz Małgorzata Hedrych (748 miejsce).
Tegoroczny Polpharma Maraton
„Solidarności”, nie tylko był jubile-
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uszowy, ale i rekordowy – na starcie
stanęło 933 zawodników z 20 krajów.
Ponieważ trasa biegu została zmieniona i przebiegała przy stadionie PGE
Arena Gdańsk, dlatego ustanowiony
przez Mwangiego wynik jest nowym
rekordem imprezy.
Nagrody na mecie maratonu wręczali przedstawiciele NSZZ „Solidar-

ność” oraz głównego sponsora, Polpharmy SA.
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Maratonu Solidarność
w Gdańsku we współpracy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”
oraz Zarządem Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”.
SRG/wo
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