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Związkowcy	z	całego	regionu	
spotkali	się	4	lipca	w	Puławach,	
by	 zdecydować,	 jakie	 są	możli-
wości	i	jakie	należy	podjąć	dzia-

łania,	by	nie	dopuścić	do	wrogie-
go	przejęcia	firmy	przez	Synthos	
S.A.

Bieżącą	sytuację	zebranym	
przedstawił	 przewodniczą-
cy	 zakładowej	 „Solidarności”,	
Andrzej	Jacyna.	W	swoim	wy-
stąpieniu	 podkreślał,	 czego	
najbardziej	 obawiają	 się	 pra-
cownicy	 puławskich	 „Azotów”.	
Mianowicie	 istnieje	 poważne	
zagrożenie,	 że	 po	 przejęciu	
przez	 Synthos,	 firma	 straci	
podmiotowość	 i	 wypracowy-
wana	 przez	 lata	 marka	 znik-
nie.	 A	 jak	 podkreślają	 związ-
kowcy,	 puławskie	 zakłady	 nie	
są	 firmą,	 która	 potrzebuje	 ra-
tunku.	 Wręcz	 przeciwnie.	 To	
zakład,	który	rokrocznie	gene-
ruje	milionowe	zyski,	a	czerpią		
z	 nich	 zarówno	 udziałowcy,	
jak	 i	 pracownicy	 oraz	 miasto.	
Ponadto	ZAP	ciągle	 inwestują	
i	 rozwijają	 swoją	 działalność.	
Są	 prawdziwym	 potentatem	
na	rynku	chemicznym	nie	tylko	
w	 Polsce.	 Marka	 puławskich	
„Azotów”	 znana	 jest	 na	 całym	
świecie.

Nie	można	zapominać	o	dzia-
łalności	 kulturalnej	 i	 sportowej	
firmy.	 To	 sponsor	 klubów,	 spor-
towców	 i	 imprez	 kulturalnych		

w	całym	regio-
nie.	 Jak	 słusz-
nie	 zauważył	
p r z e w o d n i -
czący	 Jacyna,	
Lubelszczyzny	
nie	 stać	 na	
utratę	 „Azo-
tów”.	

Zwłaszcza,	
że	 to	 najwięk-
szy	 pracodaw-
ca	 w	 okolicy,	
zatrudniający	

ponad	 3	 tysiące	 pracowników.	
Ponadto	 firma	 ciągle	 przyjmu-

je	 nowych	pracowników	 i	 ściśle	
współpracuje	z	wieloma	podmio-
tami	w	Puławach	i	okolicy.

Nie	 bez	 znaczenia	 są	 też	
pieniądze,	 jakie	 wiążą	 się		
z	 funkcjonowaniem	 zakładu.	
Dla	 samego	 miasta	 są	 to	 do-
chody	rzędu	ok.	30	mln	zł	rocz-
nie.	Jeśli	Synthos	przejmie	fir-
mę,	 najprawdopodobniej	 po-
datki	odpłyną	 razem	z	nowym	
właścicielem	do	Kielc.	Ponad-
to	warto	podkreślić,	że	„Azoty”	
w	bieżącym	roku	osiągnęły	wy-
nik	 finansowy	 ponad	 400	 mln	
zł	 netto.	 Jest	 to	więc	nie	 lada	
gratka	dla	inwestora.

W	dyskusji	wiele	miejsca	po-
święcono	sytuacji	pracowników	
po	 ewentualnej	 prywatyzacji.	
Wszystkie	związki	funkcjonują-
ce	w	Zakładach	Azotowych	 są	
zgodne,	 że	 istnieje	 realne	 za-
grożenie	 zwolnieniami	 grupo-

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu Środkowow-
schodniego NSZZ „Solidarność” zostało prawie w całości po-
święcone sprawie puławskich „Azotów”.

RATUJMY PUŁAWSKIE „AZOTY”!

Zarząd	 Regionu	 Środkowowschodniego	 NSZZ	 „Solidarność”		
w	Lublinie	wyraża	swój	stanowczy	sprzeciw	wobec	działań,	jakie	od	
kilku	miesięcy	są	prowadzone	wokół	Zakładów	Azotowych	„Puławy”	
S.A.	Działania	te	doprowadziły	do	uruchomienia		procesu	sprzeda-
ży	puławskich	zakładów,	spółce	Synthos	S.A,	której	pakiet	kontrolny	
należy	do	Michała	Sołowowa.	W	związku	z	ogłoszeniem,	w	dniu	18	
czerwca	br.,	 przez	Synthos	S.A.,	wezwania	na	zakup	100%	akcji,	
oświadczamy,	 że	 złożona	 oferta	 nie	 niesie	 	 za	 sobą	 żadnych	 ko-
rzyści	dla	puławskich	zakładów,	zarówno	w	wymiarze	bieżącym,	jak		
i	w	perspektywie	dalszego	rozwoju	zakładu.	Zakłady	Azotowe	„Pu-
ławy”	są	dzisiaj	prawdziwym	potentatem	na	polskim	rynku	chemicz-
nym	i	jako	jedyne	mają	szansę	stać	się	jego	konsolidatorem	poprzez	
realną	możliwość	 zbudowania	 nowoczesnej	 grupy	 kapitałowej.	 ZA	
„Puławy”	są	 też	spółką	efektywnie	zarządzaną,	mającą	dobrą	 ren-
towność	i	płynność	finansową	oraz	spółką,	która	ma		bardzo	dobre	
plany	rozwoju	w	przyszłości.	

Sprzedaż	Zakładów	Azotowych	 „Puławy”	S.A.	 	spółce	 	Synthos	
S.A.	oznaczałaby	sprzedaż	dobrze	i	efektywnie	zarządzanego	lidera	
polskiego	rynku	chemicznego	spółce,	która	we	wszystkich	parame-

STANOWISKO NR 18/XXIV/2012 
Zarządu Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność”
z dnia 4 lipca 2012 r.

ws.: sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
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wymi.	Nie	jest	bowiem	tajemni-
cą,	że	po	przejęciu	przez	Syn-
thos	 zakładów	 w	 Oświęcimiu	
zatrudnienie	spadło	tam	z	6	do	
1,5	 tys.	 pracowników.	 Ponad-
to	 pracownicy	 obawiają	 się,	 iż	
firma	Synthos	będzie	 tylko	po-
średnikiem	w	dalszej	sprzedaży,	
kolejnym	inwestorom.	Nic	więc	
dziwnego,	że	za	wszelką	cenę	
starają	 się	 obronić	 największy	
zakład	 pracy	 w	 regionie.	 Na-
wiasem	mówiąc,	zakład	nie	wy-
maga	 nakładów	 finansowych,	
ba	 –	 sam	 generuje	 ogromne	

zyski,	 także	
dla	 właścicie-
la,	 jakim	 jest	
Skarb	 Pań-
stwa.

Ciekawost-
ką	 w	 całej	
sprawie	 jest	
fakt,	 że	 tuż	
przed	wezwa-
niem	 Syntho-
su	 do	 sprze-
daży	„Azotów”	

właśnie	puławska	 firma	wystą-
piła	 do	 mia-
sta	 z	 propo-
zycją	 zakupu	
Okręgowego	
Przedsiębior-
stwa	 Energe-
tyki	 Cieplnej.		
I 	 d o s t a ł a	
wstępną	 zgo-
dę	 urzędu	 na	
i nwes t y c j ę .	
Dla	 miesz-
kańców	 byłby	
to	 cios	 finan-

trach	działalności	jest	znacznie	niżej	od	niego	oceniana.	Dodatkowo,	sprzedaż	ta	wiązałby	się	z	zaniżoną		
wartością	akcji	Zakładów	Azotowych	„Puławy”	S.A.	i	byłaby	ryzykownie	kredytowana		przez		Bank	PKO	
BP	(2	mld	zł),	albowiem	oferent	nie	jest	nawet	w	stanie	samodzielnie	udźwignąć	transakcji.	Zaniżona	
wycena	akcji	Zakładów	Azotowych	„Puławy”	S.A.	i	możliwość	ich	ewentualnej	odsprzedaży	byłaby	jedy-
nie		drogą	do	osiągnięcia	szybkiego	zysku	przez	oferenta,	a	nie	szansą	na	ich	dalszy	zharmonizowany	
rozwój.	O	realności	tego	scenariusza	świadczyć	może	również		fakt,	że	oferent	nie	ma	żadnego	alter-
natywnego	planu	rozwoju	dla	puławskich	zakładów,	a	proponowana	przez	niego		strategia	optymalizacji	
kosztowej	oznaczałaby	jedynie	redukcję	zatrudnienia	w	Zakładach	Azotowych	„Puławy”	S.A.	Skutki	reali-
zacji	takiej	strategii	będą	negatywne	nie	tylko	dla	Puław,	ale	i	dla	całego	regionu	lubelskiego,	dla	którego		
Zakłady	Azotowe	„Puławy”	S.A.	są		największym	pracodawcą.

Z	wielkim	niepokojem	obserwujemy	swoistą		bierność	Ministerstwa	Skarbu	na	głosy	załogi	Zakładów	
Azotowych	Puławy	S.A.	Wszystko	wskazuje,	że	Ministerstwo	Skarbu	optuje	jedynie	za	jak	najszybszym	
sfinalizowaniem	procesu	sprzedaży	Zakładów	Azotowych	„Puławy”	S.A.,	nie	myśląc	o	konsekwencjach	
tej	transakcji	dla	samej	spółki,	jej	załogi	oraz		całego	regionu	lubelskiego	i	całego	polskiego	przemysłu	
chemicznego.	

Niepokoi	również	fakt,	że	przedstawiciele	spółki	Synthos	S.A,	posługując	się		nieprawdziwymi	danymi	
na	temat	kondycji	puławskich	zakładów,	od	kilku	tygodni	prowadzą		medialną	kampanię,	mającą	przeko-
nać	opinię	publiczną	do	konieczności	sprzedaży	Zakładów	Azotowych	„Puławy”	S.A.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wzy-
wa Ministra Skarbu do udzielenia negatywnej odpowiedzi na wezwanie firmy Synthos  S.A.

W	przeciwnym	razie	Zarząd	Regionu	Środkowowschodniego	NSZZ	„Solidarność”	podejmie	wszelkie	
działania	mające	na	celu		obronę	interesów	Zakładów	Azotowych	„Puławy”	S.A.	i	niedopuszczenie	do	
wrogiego	przejęcia	przez	SYNTHOS	S.A.

Zarząd Regionu

sowy,	 gdyż	 ciepło	 dla	 OPE-
C-u	 dostarczają	 właśnie	 „Azo-
ty”.	 Głos	 w	 tej	 sprawie	 zabrali	
przedstawiciele	 ZR.	 W	 stano-
wisku	 podjętym	 podczas	 po-
siedzenia	zwrócili	się	do	władz	
Miasta	Puławy	o	wycofanie	się	
z	inicjatywy	sprzedaży	Okręgo-
wego	 Przedsiębiorstwa	 Ener-
getyki	 Cieplnej	 w	 Puławach,	
jako	 pomysłu	 szkodliwego	
społecznie	 i	 ekonomicznie	 dla	
mieszkańców	miasta.

Agnieszka Kosierb
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Kilkaset osób zebrało się pod 
Urzędem Miasta w Puławach, by 
głośno wypowiedzieć NIE wobec za-
miarów Synthosu. Zarówno pracow-
nicy „Azotów”, jak również miesz-
kańcy Puław i okolic obawiają się  

Warto dodać, że puławskie „Azo-
ty” to także mecenas kultury i sportu 
w regionie. Nic więc dziwnego, że 
atmosfera podczas pikiety była go-
rąca. Jak podkreślał przewodniczący 
zakładowej „Solidarności”, Andrzej 

Jacyna, związ-
ki zawodowe 
i wszyscy pra-
cownicy nie po-
zwolą, by firma 
Synthos uczyniła 
z nimi to, co zro-
biła z zakładem 
w Oświęcimiu, 
gdzie z 6-tysiecz-
nej załogi zostało 
tylko półtora ty-
siąca pracowni-
ków. 

Determinacja manifestujących 
jest ogromna. Zapowiadają, że będą 
walczyć do końca 
i będzie ich coraz 
więcej. – Mamy 
nadzieję, że efek-
tem dzisiejszej ma-
nifestacji będzie 
nie podejmowanie 
kroków w zakresie 
sprzedaży Zakładów 
Azotowych. Przed-
siębiorstwo z per-
spektywy miasta, re-
gionu, a nawet kraju 
jest bardzo istotnym 

elementem i wizy-
tówką dziedzictwa, 
któremu na imię 
Polska. Dlatego 
liczymy na to, że 
propozycja spółki 
Synthos przejdzie 
bez reakcji ze stro-
ny Skarbu Państwa 
– tłumaczy Marian 
Król, przewod-
niczący Regionu 
Środkowowschod-

Nie sprzedaje się dojnej krowy!
Związkowcy, mieszkańcy Puław i samorządowcy pi-

kietowali 4 lipca br. przeciwko sprzedaży „Azotów”. Była 
to odpowiedź na wezwanie firmy Synthos, która chce za-
kupić 100 % akcji puławskich zakładów.

o swoje miejsca pracy i dość dobre, 
jak na województwo lubelskie, za-
robki. Ponadto, istnieje realne zagro-
żenie, że zyski, jakie wypracowują 
Zakłady Azotowe, zostaną wypro-
wadzone z miasta, a być może na-
wet z kraju. – W naszej opinii to jest 
próba wrogiego przejęcia. Zakład, 
który dobrze sobie radzi na rynku, 
ma zyski, ma zdolność kredytową  
i może samodzielnie podejmować de-
cyzje o inwestycjach, nie potrzebuje 
inwestora. Po co go sprzedawać? – 
powiedział zastępca przewodniczą-
cego Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność”, Marek Wątorski.

niego NSZZ Solidarność w Lublinie
W trakcie trwania pikiety zbie-

rane były podpisy sprzeciwu wobec 
planów prywatyzacyjnych puław-
skiego zakładu.

Zarząd Regionu Środkowowschod-
niego NSZZ „Solidarność”, na specjal-

nym posiedzeniu, podjął stanowisko,  
w którym wzywa ministra skarbu do 
negatywnego zaopiniowania wezwania 
Synthosu do sprzedaży „Azotów”.

Miejmy nadzieję, że działania 
związkowców i mieszkańców Puław 
przyniosą oczekiwane rezultaty, a pu-
ławski zakład nie podzieli losu wielu 
firm naszego regionu. Zwłaszcza, że 
jest to firma przynosząca milionowe 
zyski, nie tylko pracownikom i mia-
stu, ale także skarbowi państwa.

Agnieszka Kosierb
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Zarząd	 Regionu	 Środkowow-
schodniego	 NSZZ	 „Solidarność”	
wyraża	 swój	 głęboki	 niepokój,	
spowodowany	 przyjęciem	 po-
wyższej	 uchwały,	 pomimo	 ne-
gatywnej	 opinii	 wyrażonej	 przez	
organizacje	 związkowe	 w	 spół-
ce	OPEC	 i	Oddział	w	Puławach	
Zarządu	 Regionu	 Środkowow-
schodniego	 NSZZ	 „Solidarność”	
w	 Lublinie.	 Jesteśmy	 przekona-
ni,	 że	 podejmowanie	 inicjatyw	
związanych	ze	sprzedażą	spółek	
miejskich	 jest	 bardzo	 złym	 po-
mysłem	 i	 bez	względu	 na	 chwi-
lowe	 korzyści	 dla	 budżetu	 gmi-
ny	 doprowadzi	 w	 konsekwencji	
do	wzrostu	 kosztów	utrzymania.		
W	 sposób	 szczególny,	 budzi	
nasz	niepokój	fakt	podjęcia	dzia-
łań	 prywatyzacyjnych,	 zmierza-
jących	 do	 sprzedaży	 w	 trybie	
pozapublicznym,	 spółki	 OPEC		
w	 chwili,	 gdy	 wskazywany	 na-
bywca,	 Zakłady	 Azotowe	 „Puła-
wy”	S.A.,	sam	nie	jest	pewny	co	
do	swojej	przyszłości.	

Spółka	OPEC	jest	naturalnym	
monopolistą,	 powołanym	w	 celu	
zaopatrzenia	 miasta	 w	 energię	
cieplną	i	ma	szczególne	znacze-
nie	dla	mieszkańców.

W	związku	z	powyższym	zwra-
camy	się	do	władz	Miasta	Puła-
wy	 o	 wycofanie	 się	 z	 inicjatywy	
sprzedaży	 Okręgowego	 Przed-
siębiorstwa	 Energetyki	 Cieplnej	
w	Puławach	 jako	pomysłu	szko-
dliwego	społecznie	 i	ekonomicz-
nie	dla	mieszkańców	miasta.

STANOWISKO 
NR 19/XXIV/2012 
Zarządu Regionu 

Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 4 lipca 2012 r.

ws. podjętej przez Radę 
Miasta Puławy  Uchwały 
– „w sprawie wyrażenia 
zgody na zastosowanie 

trybu pozapublicznego przy 
zbyciu udziałów Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o.  
w Puławach.”

Sytuacja pracowników w dużych sieciach handlowych od zawsze budziła 
wiele emocji i jeszcze więcej kontrowersji. Nie jest tajemnicą, że są to pra-
cownicy słabo opłacani, a pracujący 7 dni w tygodniu. Ale, jak się okazuje, 
jest sposób, żeby choć częściowo poprawić sytuację pracowników handlu. 
Tą receptą jest założenie związku zawodowego. Pracownicy sieci, którzy 
zdecydowali się na taki krok, sami mówią, że jest lepiej. Na razie są to nie-
wielkie zmiany, ale od czegoś trzeba zacząć.

Idąc tym tropem, pracownicy Działu Rozwoju lubelskiej „Solidarno-
ści” rozpoczynają akcję tworzenia związku w „Stokrotce”. W niektórych 
sklepach tej sieci „Solidarność” już jest, ale by być skutecznym, trzeba być 
przede wszystkim licznym. Silna organizacja związkowa ma możliwość ne-
gocjacji podwyżki płac, wpływa na przestrzeganie przepisów prawa pracy 
i przepisów BHP, a także czuwa nad sprawiedliwym podziałem środków  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Sieć sklepów „Stokrotka” chwali się, że jest nowoczesną firmą, zarządzaną 
przez przedsiębiorczych i pomysłowych ludzi. To dzięki ich wiedzy, umiejęt-
nościom i bogatym doświadczeniom może tak dynamicznie się rozwijać. Mło-
dy i kreatywny zespół menadżerski czuwa nad utrzymaniem wysokiego tempa 
rozwoju firmy, poprzez realizację innowacyjnych pomysłów i nowatorskich 
metod zarządzania. „Solidarność” liczy, że w tym pozytywnym wizerunku fir-
my jest miejsce na sprawiedliwe i godne traktowanie pracowników.

Każdego, kto chciałby dowiedzieć się o szczegółowych działaniach  
i efektach pracy Działu Rozwoju, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu  
z organizatorami związkowymi.

Kontakt z lubelskim Działem Rozwoju – 81 532 08 11 wew. 37
Agnieszka Kosierb

Kryptonim „Stokrotka”

W związku ze sporem zbiorowym, 
trwającym w Stomatologicznym Cen-
trum Klinicznym Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie, we wrześniu 
2011 r. powołano mediatora, którym 
został Andrzej Chrząstowski, członek 
ZR. Rozmowy ze związkami i dyrek-
cją Centrum rozpoczęły się w listopa-
dzie ubiegłego roku i trwały do końca 
czerwca bieżącego roku. Niestety, po-
rozumienie nie zostało osiągnięte.

Jak wynika z protokołu rozbież-
ności, przyczyny, które doprowadziły 
do sporu, wynikają ze sposobu finan-
sowania działalności SCK UM przesz 
NFZ. Dokumenty finansowe, przed-
stawione przez dyrektor Centrum, ja-
sno pokazują, że jej działania mają na 
celu ratowanie kliniki przed zadłuże-
niem. Z drugiej strony obniżenie płac 
o 20 % pracownikom tzw. personelu 
średniego nie mogło pozostać bez re-
akcji związku – podkreśla Andrzej 

Chrząstowski. W związku z tym obie 
strony sporu podtrzymały w drodze 
negocjacji swoje stanowiska.

Mediacje przebiegały w atmos-
ferze troski o przyszłość SCK, a ich 
pozytywnym efektem jest zgoda dy-
rekcji na wypłatę nagrody rocznej 
dla pracowników. Jednakże, patrząc 
obiektywnie, na pieniądze jakie 
spływają do Centrum – a są to środki 
z NFZ i Uniwersytetu Medycznego 
–  istnieje realne zagrożenie dalszą 
restrukturyzacją zatrudnienia.

W związku z tym, że porozumie-
nie nie zostało osiągnięte, zgodnie 
z procedurami dotyczącymi sporów 
zbiorowych, związkowcy z SCK 
UM przygotowują się do referendum 
strajkowego. Jego termin nie jest na 
razie znany, najprawdopodobniej 
odbędzie się ono po zakończeniu se-
zonu urlopowego w Centrum.

Agnieszka Kosierb

Mediacje zakończone – porozumienia 
nie ma!
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Związkowcy z „Solidarności” przy PKP Cargo na 
spotkaniu 6 lipca, dyskutowali o programie optyma-
lizacji kosztów, przygotowanym przez kierownictwo 
spółki. Jak podkreślał przewodniczący zakładowej 
„S”, Mirosław Oleszczuk, są to działania, które pro-
wadzą do pogorszenia warunków pracy i likwidacji 
etatów w spółce.

Lubelskie PKP Cargo dysponuje dwiema halami 
napraw – jedną przy ul. Gazowej, gdzie naprawiane są 
lokomotywy i drugą przy ul. Grygowej, przeznaczoną 
dla wagonów. Po zmianach ma pozostać tylko hala przy 
Grygowej. Jak podejrzewają związkowcy, jest to próba 
wyprowadzenia części usług naprawczych do Skarży-
ska-Kamiennej. Od niedawna bowiem zakład w Lublinie 
został połączony z tym w Skarżysku.

Jak się okazuje „Solidarność” jest jedynym związ-
kiem, który dostrzega zagrożenie w działaniu kierow-
nictwa spółki. A jest ono realne, gdyż zdaniem pracow-
ników, możliwości lokalowe przy ul. Grygowej nie są  
w stanie udźwignąć nałożonych na nie zadań. W związ-

ku z tym część prac będzie musiała być wykonana gdzie 
indziej.

Pracodawca podkreśla, że zwolnień nie będzie, ale na 
miejsce pracowników, którzy odeszli na emerytury czy inne 
świadczenia nie są przyjmowane nowe osoby. W ten sposób 
liczba zatrudnionych w lubelskim PKP Cargo stale maleje.

Związkowcy zapowiadają, że jeśli po zmianach wa-
runki pracy ulegną pogorszeniu, możliwe są protesty.

Agnieszka Kosierb

Popsute statystyki
Koń jaki jest każdy widzi. Wiel-

ka mądrość płynąca z tego przysło-
wia praktycznie kończy jakikolwiek 
komentarz na temat kondycji PKP. 
Sytuacja, w jakiej znalazła się pol-
ska kolej nie pozwala jednak na po-
zostawienie jej bez głębszej reflek-
sji i analizy aktualnego stanu, jak  
i przyczyn które doprowadziły do jej 
całkowitej (porównując je choćby  
z kolejami francuskimi, szwajcar-
skimi, czy niemieckimi) zapaści. Co 
mamy dzisiaj w PKP? Fatalny stan 
bezpieczeństwa, o czym świadczy 
mnogość katastrof i śmierć oraz utra-
ta zdrowia wielu Polaków. Tak, wła-
śnie Polaków. Nie pasażerów. Nie ko-
lejarzy. Ale Polaków. Życie utracone 
przez naszych rodaków w kolejnych 
katastrofach jest równie cenne, gdy 
należy do pasażera, jak i kolejarza.  
W takim samym stopniu trauma do-
tyka rodziny jednych, jak i drugich. 
Z całą mocą pragnę to podkreślić, bo 
mam wrażenie, że decydenci ochoczo 

szermujący przyczynami tych kata-
strof, bez zająknięcia wskazują na 
czynnik ludzki. Czyli wszystko jest 
cacy. Oni są OK! Tylko ci paskudni 
kolejarze psują statystyki. Tylko pa-
sażerowie niepotrzebnie wsiadają do 
składów, które mają ulec katastrofie. 
Gdyby nie to, decydenci mieli by 
święty spokój i niczym niezmącone 
poczucie wielkiej historycznej roli, 
którą przyszło im wypełnić, zasia-
dając w bogato urządzonych gabine-
tach, dysponując rzeszami usłużnych 
kolesiów, gotowych uczynić klakę po 
ogłoszeniu każdej kolejnej, głupiej  
i oderwanej od rzeczywistości decy-
zji, jeszcze bardziej pogrążającej pol-
ską kolej.

Dziennikarska nieuczciwość
Żadna katastrofa, żadna śmierć 

Polaka poniesiona na torach nigdy nie 
doczekała się osądzenia tych napraw-
dę winnych. Natychmiast, w niecny 
proceder niszczenia kolejarza na pod-
stawowym stanowisku pracy, czy-

nienia go winnym za tragiczne wy-
darzenie, zaprzęga się wiele mediów  
i nieuczciwych dziennikarzy, którzy 
wylewają hektolitry potu, aby każdą 
wypowiedzianą głupotę przedstawić 
polskiemu społeczeństwu niezgodnie 
z prawdą, nieprofesjonalnie i nieod-
powiedzialnie wobec oskarżonego 
kolejarza, a przez to jego najbliższych 
i całego środowiska. Zastanawiam 
się, czy ci nieprofesjonalni i nieuczci-
wi dziennikarze przeglądając się  
w lustrze widzą jeszcze obraz, który 
ma cokolwiek wspólnego z człowie-
czeństwem? Jak się czują, przytulając 
swoje dzieci na dobranoc? Jak mogą 
je całować zostawiając w żłobku lub 
przedszkolu, a następnie pędzić do 
redakcji bez żadnego skrępowania, 
bezwzględnie ferować wyroki, za-
nim jakakolwiek komisja rozpocznie 
swoją pracę, wyjaśniającą przyczyny 
i odpowiedzialność za sprawstwo ka-
tastrofy. Wyraźnie pragnę w tym mo-
mencie podkreślić, że nie bronię tych, 
którzy faktycznie zawinili. Winę 

Torami donikąd ...

„Wolna Droga” jako pierwsza opublikowała „list otwary” Adama Szczerbatko – członka SKK 
NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczacego Sekcji Zawodowej NSZZ „S” PKP Energetyka S.A. 

Polskie Koleje Państwowe
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trzeba jednak udowodnić – rzeczowo 
i profesjonalnie działając w dobrej 
wierze. Życzyłbym sobie i całemu 
społeczeństwu, aby każdy dzienni-
karz w Polsce pisał i mówił w duchu 
całkowitego obiektywizmu, a nie na 
zamówienie możnych tego świata. 
Bardzo o to apeluję. 

Dziennikarze muszą służyć do-
bru i prawdzie

Polskie koleje winny służyć na-
szemu państwu i każdemu jej oby-
watelowi z osobna. Jak mają to robić 
w sytuacji notorycznego, czarnego 
PR-u? Jak podnieść poziom usługi  
i satysfakcji klienta, kiedy od dzie-
siątków lat jest ona dramatycznie nie-
doinwestowana? Widzę tutaj ważną 
rolę do wypełnienia przez media. Po-
dawajcie prawdziwe dane o wielko-
ści nakładów na koleje w państwach 
Europy Zachodniej i zestawiajcie te 
kwoty z tym, co robi się w Polsce. Od 
lat, nie od wczoraj, nie od dzisiaj, ale 
właśnie od lat zakłamywane są funda-
mentalne prawdy o PKP. Nie wolno 
zamazywać tych danych komentarza-
mi. Należy je po prostu publikować. 
Polacy potrafią czytać, potrafią ana-
lizować dane finansowe o nakładach  
w poszczególnych krajach i sami 
wyrobią sobie zdanie na temat praw-
dziwego źródła i katastrof, i jakości 
torów, i komfortu wagonów. Nie 
wolno lać ludziom wody do mózgu. 
Od tego nie będzie lepiej i na kolei,  
i w całej Polsce. Rzetelny obraz, praw-
dziwe dane finansowe, obiektywny 
opis rzeczywistości, a nie nachalny 
komentarz, to są moje oczekiwania 
wobec mediów. Może jestem naiwny, 
ale mocno wierzę, że jest to możliwe 
w mojej ojczyźnie, że ludzie wyżej ce-
nią dobro Rzeczpospolitej i Polskiego 
Narodu od judaszowych srebrników. 
Czwarta władza, o tak potężnej sile ra-
żenia, musi służyć dobru wspólnemu. 

Kolej to nasz współny interes
Wiele zła widzę w braku poczucia 

wspólnoty interesów podmiotów ko-
lejowych. Tak naprawdę odczuwam 
brak gospodarza, znającego się na 
kolei, który patrzyłby na nią okiem 
fachowym i troskliwym zarazem, od-
powiedzialnego za jej kompleksowe 

funkcjonowanie, a nie za poszczegól-
ne rozproszone i niespójne segmenci-
ki. Nie twierdzę, że u podstaw ustawy 
z września 2000 roku legły złe inten-
cje, ale gołym okiem widać, że nic 
ona nie poprawiła w funkcjonowaniu 
PKP. Analizując rzecz na chłodno, 
trzeba uczciwie stwierdzić, że nie 
mogła przynieść pozytywnych efek-
tów, nie podniesie się bowiem polska 
kolej z upadku bez całościowej po-
lityki kolejnych ministrów w kolej-
nych rządach RP. Prawidłowe dzia-
łanie, to spójna polityka transportowa 
państwa oparta o zrównoważony roz-
wój poszczególnych segmentów, tak 
jak to się dzieje w całym normlanym 
świecie. Nie można ciągle potępiać 
i obwiniać pracowników PKP, jeśli 
nie czyni się stosownych, adekwat-
nych do potrzeb, mierzonych cywili-
zowaną miarą (a nie samym PR-em) 
nakładów. Przewrotnie mógłbym się 
zgodzić z winą czynnika ludzkiego, 
ale nie za każdym razem dotykają-
cym dyżurnego ruchu, maszynisty, 
czy kierownika pociągu, ale ministra, 
premiera, prezydenta, bo to Wy Pa-
nowie otrzymaliście mandat do rzą-
dzenia z rąk narodu i to Wy jesteście 
tym właściwym czynnikiem ludzkim. 
Nikt i nic Was nie zwolni z tej odpo-
wiedzialności i żadne gładkie słówka, 
żadne mydlenie oczu tego nie zmie-
ni. Historia i naród wystawią Wam 
cenzurki. I albo okażecie się mężami 
stanu, ludźmi honoru, albo zwykłymi 
szybkobiegaczami łapiącymi każdą 
okazję zaspokajającą własne, ciasne 
ambicje i bieżące interesiki. 

Po co ta bezmyślna prywatyza-
cja?

Probierzem intencji, honoru  
i odpowiedzialności będą decyzje 
polityczne w kwestii chociażby pry-
watyzacji PKP CARGO S.A. czy 
pozostałych spółek kolejowych. 
Wytłumaczcie społeczeństwu, nam 
kolejarzom, że sprzedaż CARGO, 
spółki przynoszącej setki milionów 
zł zysku rocznie, to dobry interes 
dla Polski. Wyjaśnijcie, dlaczego 
chcecie się pozbyć kury znoszącej 
złote jaja, oddając ją w zarząd kolei 
niemieckich lub rosyjskich? Odpo-
wiedzcie, wybrańcy narodu, zasia-

dający w polskim parlamencie i ła-
wach rządowych, dlaczego CARGO 
S.A. jest dla Was niechcianym pod-
miotem gospodarczym, z tysiącami 
polskich pracowników, budującymi 
przecież przez lata potęgę tej spółki? 
Czym jest dla Was Rzeczpospolita, 
jej drogi kołowe i kolejowe, całe te-
rytorium, że wolicie, aby nasi sąsie-
dzi, a nie sami Polacy, robili świetny 
interes na polskim majątku? Współ-
pracy międzynarodowej należy po-
wiedzieć głośne tak, ale kapitulacji 
wypowiedzianej choćby szeptem, 
nigdy nie wolno zaakceptować, nie 
wolno do niej dopuścić. 

Badźmy solidarni
Nie byłbym sobą, gdybym nie 

wrzucił też kamyczka do własnego, 
kolejowego i związkowego, ogród-
ka. Tak, drodzy kolejarze oraz kole-
żanki i koledzy związkowcy. Polska 
kolej jest niszczona nie na Księżycu, 
nie na Marsie czy Jowiszu, w prze-
strzeni kosmicznej, ale tu i teraz, na 
polskiej ziemi i przy naszej asyście. 
Stara prawda mówi, że żądając sza-
cunku od innych, trzeba najpierw 
samemu umieć szanować. A tego tak 
bardzo brakuje podzielonym Pol-
skim kolejarzom. Największy z Po-
laków, błogosławiony Jan Paweł II, 
urodzony na polskiej ziemi, podczas 
pielgrzymki w Lublinie wypowie-
dział znamienne słowa: „Kolejarze, 
nie dajcie się podzielić”. Znamy je 
doskonale, wielu z nas je cytuje i … 
na tym kończy. Te słowa, to wielkie 
zobowiązanie dla wszystkich ko-
lejarzy i każdego z osobna. To nie 
tylko prośba, to przede wszystkim 
wskazanie kierunku, w którym nale-
ży wieść swoje życie osobiste i za-
wodowe, ale także zobowiązanie do 
służby jeden drugiemu, a jeżeli trze-
ba, to jeden za drugiego, ale nigdy 
jeden przeciw drugiemu. I co zostało 
w nas z tego wezwania w wymiarze 
praktycznym? Niech każdy rozważy 
to w sercu i rozumie, nie chowając 
się za innymi ludźmi i okoliczno-
ściami. Bo nikt inny tego za nas nie 
zrobi!

(Tytuł i śródtytuły w tekście wy-
konane przez „aw” pochodzą od re-
dakcji „Wolna Droga”)
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Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, na 
posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2012 r., wystosowała listy otwarte 
do Prezydenta i Premiera RP, w sprawie bieżącej sytuacji w kraju.

Panie Prezydencie, 
My, przedstawiciele emerytów i rencistów, zrzesze-

ni w NSZZ „Solidarność”, jesteśmy obrażeni i oburzeni 
Pana decyzjami.

Najpierw Pan nie zaprotestował wobec rządowego 
projektu ustawy zmieniającej zasady waloryzacji emery-
tur i rent, wiedząc, że kwoty przeznaczone przez rząd na 
tę operację zostały zaniżone świadomie i z premedytacją. 
Rząd ogłosił 4 stycznia 2012 r. kwotę przeznaczoną na 
waloryzację świadczeń wiedząc, że niezbędne do wyli-
czeń takiej kwoty współczynniki ogłasza GUS 9 lutego 
2012 r. i „zaoszczędził” na świadczeniobiorcach kwotę  
1 miliarda zł (co najmniej).

Po drugie, nie zaprotestował Pan wiedząc, że kwo-
ta waloryzacji świadczeń dla najuboższych emerytów, 
rencistów, świadczeniobiorców była znacząco niższa od 
kwoty przyznanej większości wbrew szeroko prezento-
wanej przez rząd filozofii opieki nad najuboższymi. 

Po trzecie, przyznana kwota 71 zł brutto nie rekom-
pensuje wzrostu kosztów utrzymania w 2011 r. 

Po czwarte, przyznana kwota 71 zł brutto nie uwzględ-
nia wzrostu cen leków refundowanych i poza refundacją, 
oraz zwiększonych trudności w dostępie do lekarzy spe-
cjalistów finansowanych przez NFZ. Skrócenie kolejki 
do specjalisty wymaga środków dodatkowych – jeśli ko-
goś na to stać.

Po piąte, nie zakwestionował Pan ustawowej zmia-
ny podstaw świadczeń, wyliczonych czasem kilkanaście 
lat wcześniej, co pogarsza na przyszłość sytuację tych 
wszystkich, których świadczenie przekraczało 1480 zł 
brutto, a którym taka kwota waloryzacji nie zapewniła 
przywrócenia siły nabywczej świadczenia, umniejszonej 
przez m.in. inflację cen konsumpcyjnych. 

Po szóste, nie zakwestionował Pan fatalnego zapisu 
ustawowego, by świadczeniobiorcom przesłać tylko in-
formację o waloryzacji, a nie decyzję administracyjną. 

W ten sposób poparł Pan psucie prawa, zrzucania 
na barki starszych ludzi konieczności indywidualnego 
występowania do organów rentowych o decyzję admi-
nistracyjną, dotyczącą waloryzacji w 2012 r., skutki wy-
dłużenia się postępowań, odmowy kredytów, przegrane 
postepowania administracyjne, sądowe itp.

Po siódme, będąc przekonanym, że ustawa może nie 
być zgodna z Konstytucją i musi ją ocenić Trybunał Kon-
stytucyjny, dla wsparcia swojej partii i rządu, podpisał 
Pan te ustawę legitymizując stanowienie prawa sprzecz-
nego z Konstytucją RP. 

Łódź, dn. 15. 06. 2012 r.

List otwarty do Pana Prezydenta B. Komorowskiego

Po ósme, wystepując do Trybunału Konstytucyjne-
go, nie zakwestionował Pan wymienionych powyżej 
świadomych błędów w stanowieniu prawa i w zapisach 
ustawowych. Podpisaniem złej ustawy i świadomie 
wybiórczym wnioskiem do T.K. udowodnił Pan, że los  
15 milionów Polaków żyjących ze świadczeń jest Panu 
obojętny. Co więcej, wspiera Pan swoją partię i swój rząd 
w wysiłkach na rzecz oszczędzania na „niepotrzebnych 
transferach socjalnych”. 

Panie Prezydencie, przysięgał Pan na Konstytucję, 
która gwarantuje nam, 15 milionom Polaków równe 
prawa i równe traktowanie, a tak nie jest. Przysięgał 
Pan stać na straży prawa, które zostało złamane, a Pan 
na to przyzwolił. Jest Pan najważniejszą osobą w Pań-
stwie i z urzędu ma Pan czuwać nad każdym rządem, 
by nie naruszał praw obywateli, a nasze prawa zostały 
naruszone.

Jako obywatele, którzy długo pracowali dla Polski, 
jako obywatele, którzy stracili zdrowie, często w pracy, 
jako obywatele, którzy mają prawo do swych świadczeń 
nie umniejszanych, nie tylko oczekujemy, ale żądamy:
• rozpatrzenia naszych uwag,
• zajęcia samodzielnego stanowiska wobec rządu 

oszczędzającego na emerytach,
• uzupełnienia wniosku do T.K. o przedłożone argu-

menty,
• zwołanie posiedzenia ekspertów, by przygotować 

lepsze zapisy ustawowe dotyczące waloryzacji  
i opieki nad świadczeniobiorcami.

Jeśli nasze przedłożenie nie zostanie dostrzeżone  
i rozpatrzone zgodnie z oczekiwaniami 15 milionów Po-
laków, na których rząd za Pana, Panie Prezydencie przy-
zwoleniem, oszczędza, traktując nas jako „szkodliwy  
i niepotrzebny transfer socjalny”, pogarszając i tak mar-
ne warunki życia ogromnej większości z nas, lekceważąc 
nas i nasze rodziny, traktując nas jako pół- i cwierćoby-
wateli będziemy oczekiwali i żądali złożenia przez pana 
prezydenckiego mandatu.

Ponieważ niedawno podpisał Pan również ustawę 
wydłużającą powszechny wiek emerytalny, obniżający 
należne świadczenia emerytalne, wbrew osiemdziesięciu 
procentom Polaków, jesteśmy przekonani, że już więk-
szość Polaków jest zdania: kończ Pan, wstydu oszczędź.

Za Radę KS EiR
Przewodniczący – Zbigniew Gałązka
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Panie Premierze,
Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów 

NSZZ „Solidarność” zdecydowanie domaga się ustąpie-
nia Pana Gabinetu i rozpisania nowych wyborów parla-
mentarnych.

Polityka Pana i pańskiego rządu oraz brak kompe-
tencji doprowadził państwo do konstytucyjnej granicy 
dopuszczalnego zadłużenia, po przekroczeniu której, 
zgodnie z zapisami konstytucyjnymi, będziecie musie-
li drastycznie ograniczyć wydatki, co uderzy głównie 
w emerytów i rencistów (zamrozicie waloryzacje), ale 
także ludzi czynnych zawodowo (zamrozicie płace).  
A wszystkich czekają wyższe podatki VAT i wyższa ak-
cyza, m.in. na paliwa silnikowe.

Najgorsze jest to, że zadłużenie powstało, mimo przeję-
cia przez rząd do budżetu ogromnych pieniędzy z tzw. pry-
watyzacji. Jedyny fundusz rezerwowy rządu, przeznaczo-
ny na podniesienie wysokości przyszłych emerytur, czyli 
Fundusz Rezerwy Demograficznej, został przez Pana rząd 
ogołocony i przestał pełnić funkcję „rezerwy”. To nie były 
pieniądze rządu, lecz pieniądze pracowników, przeznaczo-
ne – w efekcie swoistej umowy społecznej z 1998r. – na 
emerytury przyszłych, a nie aktualnych emerytów.

Utrzymując obniżoną składkę rentową rząd zmniej-
szył koszty pracodawców, kosztem zadłużenia wszyst-
kich Polaków. Rząd przejął ok. 8 mld zł z Funduszu 
Rentowego. Na waloryzacji świadczeń emerytalno-
rentowych w 2012 r. rząd oszczędził co najmniej 1 mld 
zł. Rząd podjął decyzję w sprawie otwartych funduszy 
emerytalnych z przyczyn oszczędnościowych, ale nie 
zmniejszyło to tempa zadłużenia Polski i Polaków, ani 
nie wyjaśniła się sytuacja zadłużania się Polaków na po-
czet zysków prywatnych OFE.

Wybudowaliście najdroższe na świecie kawałki auto-
strad i każecie za przejazdy nimi słono płacić.

To przez Pańską politykę zmniejszania liczby 
miejsc pracy w Polsce, Polaków ciągnie za granicę, 
gdzie łatwiej o pracę niż w Polsce. Fałszywe zmniej-
szanie współczynnika bezrobocia, przez wyrzucenie 
do pracy za granicę milionów młodych ludzi, wykształ-
conych na koszt Polaków płacących podatki, skutkuje 
niższymi wpływami do budżetu państwa, mniejszymi 
składkami emerytalnymi i rentowymi. Przekłada się to 
na niższe emerytury i renty. Skutkuje też postępującą 
katastrofą demograficzną, bo ludzie bez pracy nie chcą 
zakładać rodzin, a jeśli je mają -  nie chcą mieć dzieci, 
no może jedno? Pana rząd traktuje posiadanie dzieci 
jako luksus dla bogatych i nie prowadzi żadnej po-
lityki prorodzinnej. Ochrona zdrowia zamiast działać 
sprawniej, jest traktowana jako przedostatnia dziedzi-
na, gdzie należy zastosować zasadę: sprywatyzować 
zyski i upaństwowić straty. Rosną kolejki do lekarzy 
specjalistów, opłacanych przez NFZ, rosną kolejki na 
szpitalne zabiegi, rosną dla pacjentów ceny leków re-
fundowanych i szybciej jeszcze wzrastają ceny leków 
nierefundowanych. Kolejne propozycje płatnych za-
biegów i płatnego dostępu do sprzętu NFZ, „po wy-
czerpaniu zamówionych usług z NFZ”, jest sięganiem 
do naszych, coraz płytszych, kieszeni.

Pana decyzja, by nie dyskutować, tylko wprowa-
dzić wydłużenie powszechnego wieku emerytalnego, 
wbrew woli 80% Polaków, przepełniła czarę goryczy. 
Nasza cierpliwość się wyczerpała, Pański czas się 
skończył.

Tylko skrócenie kadencji obecnych posłów i senato-
rów oraz rozpisanie przedterminowych wyborów, dać 
może Polsce i Polakom szansę na zahamowanie złych 
działań i stworzenie lepszych perspektyw na przyszłość.

Za Radę KSEiR
Przewodniczący – Zbigniew Gałązka

Łódź, dnia 15.06.2012 r.
 

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP

Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
UMCS złożyło życzenia zasłużonej wielce dla NSZZ 
„S” Pani Eufemii, która była portierką, kiedy oddziały 
ZOMO spacyfikowały Rektorat. To dzięki Niej ocala-
ło masę materiałów i dokumentów „S” UMCS. Ukryła 
je po prostu w zakamarkach portierni i przechowywała  
przez cały stan wojenny w domu, aż do relegalizacji „S” 
w 1989 roku. Wtedy przekazała je do archiwum UMCS.

Pani Eufemia, mimo swoich 90 lat, aktywnie uczest-
niczy w działalności Koła Emerytów „S” UMCS. Jak 
mówi „sercem i duszą” jest z „Solidarnością” i boleje, 
że pracownicy w Polsce znów muszą wychodzić na uli-
ce, żeby bronić swoich praw. Przy urodzinowym torcie 
wysłuchaliśmy i zanotowaliśmy niezwykłe opowieści  

z tworzenia się NSZZ „Solidarność” w UMCS i stanu 
wojennego. 

Józef Kaczor

90-lecie Eufemii Drwięgi
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Od 1955 roku, po publicznym na-
piętnowaniu w Moskwie stalinow-
skich zbrodni i „kultu jednostki”,  
w komunistycznych krajach Europy 
rozpoczął się powolny i bardzo okro-
jony proces liberalizacji życia poli-
tycznego. Wynikiem tych przemian 
był wzrost nadziei na złagodzenie 
restrykcji reżimu komunistyczne-
go; liczono zwłaszcza na poprawę 
zaopatrzenia najuboższych warstw 
społecznych w podstawowe artykuły 
spożywcze i odzież. 

Na fali politycznego poluzowa-
nia, w kwietniu i maju 1956 roku, 
załoga dawnych Zakładów Cegiel-
skiego (HCP ) Poznań zażądała ob-
niżenia uciążliwych norm pracowni-
czych, podwyżek płac, zmniejszenia 
podatków i poprawy zaopatrzenia 
sklepów. Żądania robotników zo-
stały przyjęte, ale ani dyrekcja Za-
kładów, ani władze wojewódzkie  
i centralne nie zamierzały zrealizo-
wać poczynionych obietnic. Po kilku 
tygodniach daremnych oczekiwań 
robotnicy HCP zorganizowali strajk, 
do którego przyłączyły się załogi kil-
ku znaczących zakładów pracy Po-
znania. Dla załagodzenia konfliktu  
z Warszawy przysłano przedstawi-
cieli kilku ministerstw i związków 
zawodowych, którzy jednak zlek-

ceważyli postulaty świata pracy. 
Wywołało to znaczne pogorszenie 
nastrojów wśród robotników. 27 
czerwca 1956 roku ponownie ogło-
szono strajk w kilku zakładach pra-
cy Poznania, zaś 28 czerwca rano 
niemal cała załoga 
dawnych Zakładów 
Cegielskiego zor-
ganizowała ulicz-
ną demonstrację, 
która wyruszyła  
w kierunku centrum 
Poznania. Szere-
gi demonstrantów 
szybko rosły, bo 
dołączyły do nich 
załogi kilku dużych 
zakładów pracy. 
Niesiono transpa-
renty „Chleba i wol-
ności” „Żądamy chleba”, pojawiły 
się flagi narodowe, śpiewano pieśni 
patriotyczne i religijne. Gdy pochód 
dotarł do siedziby Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR – liczył już około 
100 tys. osób. Jedna grupa demon-
strantów zdobyła więzienie i uwolni-
ła przetrzymywanych tam więźniów 
politycznych, inna przeszła przez 
teren Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, jeszcze inna zniszczy-
ła urządzenia zagłuszające audycje 

radiowe nadawane do Polaków 
z wolnego świata. 

Kiedy demonstranci dotar-
li do gmachu Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego zebrani tam mili-
cjanci użyli armatek wodnych. 
W odwecie manifestanci ob-
rzucili gmach WUBP kamie-
niami wyrywanymi z jezdni, 
na co milicja odpowiedziała 
użyciem broni palnej; pojawili 
się pierwsi ranni i zabici. De-
monstranci zaczęli wznosić ba-
rykady, zdobyli też kilka sztuk 
broni palnej, z której ostrzela-
li oblężony budynek WUBP. 
Przeciwko demonstrantom wy-
słano oddziały wojska, które 
jednak zbratały się z protestu-

jącymi i zostały szybko rozbrojo-
ne. Po godzinie przybył pułk KBW  
z rozkazem strzelania do ludzi. Wal-
ka stawała się coraz bardziej zacięta, 
gdyż coraz więcej broni dostawało 
się w ręce manifestantów.

„Solidarność” pamięta

Poznański Czerwiec

W Warszawie, na wniosek marsz. 
Rokossowskiego, podjęto decyzję  
o wysłaniu do Poznania wojska. 
Nadzór nad pacyfikacją ludności Po-
znania sprawowali J. Cyrankiewicz 
i E. Gierek oraz, wywodzący się  
z Armii Czerwonej, gen. St. Popławski. 
Sprowadzono wojska pancerne ze Ślą-
skiego Okręgu Wojskowego, które ob-
sadziły całe miasto. Żołnierzom wma-
wiano, że będą tłumić rozruchy wywo-
łane przez proniemieckie grupy ludno-
ści. Pacyfikacja miasta rozpoczęła się 
wieczorem 28 czerwca i trwała prawie 
do wieczora 29 czerwca. Uczestniczy-
ło w niej około 10 tys. żołnierzy, użyto 
359 czołgów, 31 dział pancernych i 36 
wozów opancerzonych. 

Według ciągle niepewnych usta-
leń - podczas Poznańskiego Czerwca 
1956 zginęło około 70 osób cywil-
nych i około 10 funkcjonariuszy MO 
i UB, zaś około 800 osób zostało 
rannych. Najbardziej wstrząsającym 
wydarzeniem była śmierć ucznia, 
13-letniego Romka Strzałkowskie-
go, który około południa 28 czerwca 
został przypadkowo ogarnięty przez 
demonstrantów, niósł flagę narodo-
wą, którą przejął z rąk rannej robot-
nicy, a zginął z ręki funkcjonariuszki 
strzelającej z okna gmachu WUBP. 
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Po stłumieniu demonstracji wła-
dze rozpoczęły śledztwo, które trwa-
ło kilka miesięcy. Aresztowano nie-
mal 250 uczestników „bandyckich 
zamieszek”, sądzono ich w trybie 
doraźnym, otrzymywali najczęściej 
kilkuletnie wyroki więzienia. Dra-
końskie wyroki sądów wywołały 
falę społecznego oburzenia. 

Wypadki poznańskie odbiły się 
w świecie szerokim echem, gdyż do 

rozruchów doszło na oczach tysięcy 
zagranicznych gości, przybyłych na 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
w Polsce gościł ponadto sekretarz 
generalny ONZ. Wpłynęły one zna-
cząco na przyspieszenie i stosun-
kowo łagodny przebieg przemian 
ustrojowych, do których doszło  
w Polsce w październiku 1956 roku. 

Ofiary poznańskiego dramatu zo-
stały oficjalnie uczczone dopiero po 

25 latach: na wniosek NSZZ „Soli-
darność” 28 czerwca 1981 roku, na 
Placu Mickiewicza w Poznaniu, od-
słonięto Pomnik Ofiar Czerwca 1956 
– „Poznańskie Krzyże”. Jest to obec-
nie centralny punkt Poznania: uświę-
cone krwią robotników miejsce, przy 
którym Polacy składają kwiaty i za-
palają znicze, przy którym w 1997 
roku modlił się papież Jan Paweł II.  

Jan Sarzyński

Strajki	na	Lubelszczyźnie	w	1980	 roku	zaczęły	
się	w	Wytwórni	Sprzętu	Komunikacyjnego	w	Świd-
niku.	32.	rocznicę	tych	wydarzeń	uczczono	8	lipca	
br.	mszą	świętą	i	okolicznościowymi	uroczystościa-
mi.

Już	z	same-
go	 rana	 dele-
gacja	 parla-
mentarzystów,	
samorządow-
cy,	 związkow-
cy	i	zaproszeni	
goście	 złoży-
li	 kwiaty	 pod	
p o m n i k i e m	
„Św idn i ck i e -
go	 Lipca”	 na	
terenie	 zakła-
du	 WSK-PZL	
Świdnik	 S.A	
Agusta	 We-
stland.	 Na-
stępnie	 odpra-
wiona	 została	
msza	 św.,	 po	

której	można	było	obejrzeć	wystawę	poświęconą	
„Solidarności”,	 a	 także	obejrzeć	film	o	wydarze-
niach	z	lipca	1980	r.

Tego	samego	dnia	w	Lublinie,	na	Placu	po	Farze,	
miał	miejsce	dzień	z	grami	planszowymi	o	tematyce	
historycznej	–	„303”,	„Kolejka”,	„Pamięć	'39”,	„W	Za-
kładzie.	Lubelski	Lipiec	'80”.

Uroczystości	 w	 Świdniku	 zapoczątkowały	 ob-
chody	32.	rocznicy	wydarzeń	lipcowych.	Kolejne	to	
obchody	regionalne,	15	lipca	br.	i	uroczystości	ko-
lejarskie	–	22	lipca.

Agnieszka Kosierb

Obchody „Lubelskiego Lipca '80”

Świdnik był pierwszy!
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Według danych z drugiego europejskiego badania 
przedsiębiorstw (ECS), które objęło 27 000 publicznych 
i prywatnych przedsiębiorstw z całej Europy, sześciu na 
dziesięciu pracowników (63%) należy do uznanych or-
ganizacji, reprezentujących pracowników.

Badanie rysuje obraz sprawdzonych praktyk wyko-
rzystania dialogu społecznego w miejscach pracy, ale 
również wskazuje na ograniczenia i poważne różnice  
w różnych częściach Europy.

Najciekawsze wyniki:
• W prawie czterech na dziesięć firm (37%) uczest-

niczących w badaniu odnotowano instytucjonalną 
formę reprezentacji pracowników.

• Ponad 60% pracowników należy do związków za-
wodowych lub rad pracowniczych, ponad dwóch na 
trzech pracowników (69%) jest objętych układem 
zbiorowym płac na poziomie firmy lub wyżej.

• Badanie wykazało, że przedstawiciele pracowników 
w Europie są na ogół usatysfakcjonowani współ-
pracą i współdziałaniem z zarządem. 60-65% repre-
zentantów pracowników w europejskich przedsię-
biorstwach uczestniczy w tworzeniu zasad/procedur 
dotyczących czasu pracy.

• W firmach, w których działa instytucjonalne przed-
stawicielstwo pracowników, większość kierowni-
ków (70%) pozytywnie wyraża się na temat efektów 
dialogu społecznego i reprezentacji pracowników 
w miejscu pracy – szczególnie w Wielkiej Brytanii, 
Rumunii i Irlandii.

• Jedna trzecia przedstawicieli otrzymuje spora-
dycznie informacje na temat stanu gospodarczego 
i finansowego organizacji, najczęściej raz do roku,  
a w znacznej części zakładów reprezentowanie pra-
cowników ogranicza się do kontroli BHP lub jest 
zorganizowane w sposób nieformalny.

• Jeden na sześciu przedstawicieli pracowników (17%) 
nie jest uprawniony do płatnego czasu wolnego  
w celu wykonywania swoich obowiązków.

• Ponad połowa (56%) przedsiębiorstw w Europie 
oferuje pewnego rodzaju rozwiązania umożliwiające 
ruchomy czas pracy, a praca po godzinach jest wy-
korzystywana do radzenia sobie z nadmiarem pra-
cy w ponad dwóch trzecich (68%) przedsiębiorstw,  
w szczególności w Niemczech, Holandii, krajach 
nordyckich, Irlandii, Francji i Wielkiej Brytanii.

• Umowy na czas określony są szeroko stosowane,  
w ponad połowie (54%) wszystkich zakładów.  
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudniony był przy-
najmniej jeden pracownik na czas określony.

• 64% zakładów zgłasza potrzebę dalszego syste-
matycznego szkolenia dla stałych pracowników 
wykwalifikowanych lub wysoce wykwalifikowa-
nych, zaledwie co drugie przedsiębiorstwo (52%) 
zgłasza taką potrzebę w przypadku stałych pra-
cowników nisko wykwalifikowanych lub niewy-
kwalifikowanych. Innymi słowy, stały personel 
ma dużo lepszy dostęp do szkoleń niż personel 
tymczasowy.

Źródło: ZAPT

Jesteś Europejczykiem?

Uzwiązkowienie w krajach Unii Europejskiej

Dania     80 proc. 
Szwecja     78 proc. 
Finlandia     74 proc. 
Irlandia     35 proc. 
Włochy     34 proc. 
Słowacja, Rumunia, Grecja   30 proc. 
Wielka Brytania    28 proc. 
Czechy, Niemcy, Holandia   22 proc.
Bułgaria     20 proc. 
Polska, Hiszpania    16 proc. 
Litwa     14 proc. 
Francja     8 proc.

http://www.money.pl

Jest upał – pracodawco, pamię-
taj o pracownikach! Zimne napoje, 
przerwy w pracy czy skrócenie cza-
su pracy mogą przynieść ulgę, gdy 
przychodzi wysoka temperatura.

– Zapewnienie pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy to jeden z podstawo-

wych obowiązków pracodawców. 
Dotyczy to również dni, gdy tempe-
ratura idzie mocno w górę – mówi 
Iwona Pawlaczyk, ekspert NSZZ 
„Solidarność”.

Obowiązki pracodawców w tym 
zakresie w dużym stopniu zależą od 
procesów technologicznych, które 

„S” przypomina o obowiązkach pracodawców 
w czasie upałów

zachodzą przy wykonywaniu okre-
ślonej pracy. – W innej sytuacji jest 
hutnik, narażony na wysokie tem-
peratury czy pracownik budowy,  
a w innej pracownik zatrudniony  
w biurze – dodaje Pawlaczyk.

Zgodnie z kodeksem pracy oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów  

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ
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z 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów, jeżeli tempera-
tura powietrza przekracza 28 stopni 
Celsjusza, pracodawca powinien 
nieodpłatnie zapewnić pracowni-
kom zatrudnionym w pomieszcze-
niach zimne napoje. Osobom pra-
cującym na otwartej przestrzeni 
napoje przysługują przy temperatu-
rze 25 stopni C. Również w warun-
kach gorącego mikroklimatu (czyli  
w pomieszczeniach, miejscach wy-
konywania pracy, w których panuje 
wysoka temperatura), charaktery-
zującego się wysokim obciążeniem 
termicznym, powyżej 25 stopni C 
pracownicy muszą mieć zapewnio-
ne napoje.

Warto pamiętać, że napoje po-
winny być odpowiednio zimne lub 
gorące w zależności od warunków 
wykonywanej pracy, wzbogacone  
w sole mineralne i witaminy  
(w przypadku wykonywania pracy  
w warunkach gorącego mikrokli-
matu) oraz dostępne dla pracowni-
ków w ciągu całej zmiany roboczej  
i w ilości zaspokajającej ich potrze-
by.

– Przy pracach fizycznych, gdy 
nie ma stałego dostępu do bieżącej 
wody, niezależnie od wody zdatnej 
do picia lub innych napojów, praco-
dawca zobowiązany jest do zapew-
niania pracownikowi co najmniej 90 
litrów wody dziennie, aby mógł się 
umyć. Ma również obowiązek dba-
nia o utrzymanie sprawności urzą-
dzeń wentylacyjnych lub klimatyza-
cyjnych na terenie zakładu. Musi też 
zainstalować rolety lub żaluzje, które 
pozwolą zasłonić okna – przypomina 
Iwona Pawlaczyk.

O odpowiednich warunkach pra-
cy powinni pamiętać pracodawcy za-
trudniający pracowników przy pra-
cach szczególnie niebezpiecznych, 
wymagających wysokiej sprawności 
psychofizycznej, a także kobiety 
w ciąży i karmiące piersią. Trzeba 
również pamiętać o zakazie pracy 
pracowników młodocianych w po-
mieszczeniach, w których tempera-
tura powietrza przekracza 30 stopni, 
a wilgotność względna powietrza 65 
proc.

Dział Informacji KK

4 czerwca, Bartłomiej Kozyrski, 
prawnik ZR, prowadził szkolenie 
zatytułowane: „Uprawnienia i obo-
wiązki organizacji związkowych na 
szczeblu zakładowym – wybrane za-
gadnienia”. W trzygodzinnym szko-
leniu wzięło udział 13 związkowców 
z organizacji działających w Oddzia-
le Zamość.

Wśród omawianych zagadnień 
pojawiły się, między innymi, upraw-
nienia organizacji związkowej, in-
formacja o łącznej liczbie członków, 
szczególna ochrona stosunku pracy, 
pełnienie funkcji związkowej w za-
kładzie pracy, upoważnienie do re-
prezentowania, czynność doraźna czy 
imienna lista członków.

Z kolei 12 czerwca br. odbyła 
się w Zamościu kolejna tura spo-
tkań z Państwową Inspekcją Pracy.   

W szkoleniu zatytułowanym „Profi-
laktyka wypadkowa” wzięło udział 
15 związkowców, w tym 5 społecz-
nych inspektorów pracy. 

Podczas szkolenia omawiano 
zagadnienia dotyczące badania oko-
liczności i przyczyn wypadków przy 
pracy, chorób zawodowych, świad-
czeń z tytułu wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych.

Szkolenie prowadził Artur Kor-
nas, starszy inspektor pracy – specja-
lista z Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Lublinie Oddział w Zamościu.

Związkowcy bardzo aktywnie 
uczestniczyli w obu szkoleniach 
zadając wiele pytań, bardzo pozy-
tywnie ocenili szkolenia, ich orga-
nizację, a szczególnie bardzo dobre 
przygotowanie prowadzących.

Justyna Jędruszczak

Zamość się szkoli!
W dniach 4  i 12 czerwca w Oddziale Zamość odbyły się dwa 

szkolenia, w których wzięli udział funkcyjni działacze związkowi 
oraz społeczni inspektorzy pracy.

Po raz 27. Koło Pracowników 
Nauki O/Akademicki PTTK (KPN 
O/A PTTK) zorganizowało rajd ro-
werowo-pieszy szlakiem I Brygady 
Legionów Józefa Piłsudskiego. Raj-
dy, rozpoczęte nielegalnie w 1986 
roku, miały przypominać w okre-
sie stanu wojennego, że wolność  
i niepodległość Polski, przyniesione 
przez walki I Brygady z zaborcami, 
są stale żywe i pamiętane. 

Rajdy szlakiem I Brygady Legio-
nów kończyły się najpierw w Jastko-
wie, gdzie znajduje się cmentarz legio-
nistów. Wtedy upamiętnianie takich 
faktów było ostro zabraniane, a udzie-
lenie noclegów w Szkole Podstawowej 
w Jastkowie kończyło się przesłucha-
niem dyrektora przez SB. Szczególnie, 
gdy przy ognisku śpiewano I Brygadę 
czy „żółty przyjdź, żółty przyjdź – żółte 
lepsze niż czerwone”.

Później, po 1989 roku, gdy od-
był się słynny rajd wyborczy z po-
słami NSZZ „Solidarność”, zaczęto 

jeździć przez Jastków do Kozłówki, 
gdzie powstawało Muzeum Socreali-
zmu. Szczególnym „obiektem” tych 
rajdów był świeżo zdemontowany  
w Lublinie i postawiony w krzakach, 
w kozłowieckim parku, pomnik Bie-
ruta z odłamaną ręką. Palono pod 
nim ogniska, bazgrano jakieś napisy. 
Komuna twierdziła, że jest to „bez-
czeszczenie pomnika”.

W tym roku też tam zajechali-
śmy. Niestety pomnika już w krza-
kach nie ma. Przewieziono go na 
plac za murem Muzeum Socreali-
zmu, gdzie stoją już pomniki Leni-
na (z Poronina) i F.Dzierżyńskiego. 
Bierut ma dołączyć do tej dwójki. 
Nawet dospawali mu odłamaną rękę, 
którą podpisywał setki, a może tysią-
ce wyroków śmierci. Na razie leży 
twarzą do ziemi. Może tak powinien 
zostać? Włożyliśmy mu do pustego 
środka i w dospawaną rękę kilka biu-
letynów „Solidarności”. 

Józef Kaczor   

„Bierut upadł na twarz…”
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Znowu	zaczął	się	czas	letniego	wypoczynku.	Dla	
mnie	oznacza	to,	jak	co	roku,	wyjazd	w	Tatry.	Prze-
ważnie	wybieram	się	w	góry	we	wrześniu,	ale	w	tym	
roku	pojechałam	do	Zakopanego	w	drugiej	połowie	
czerwca.	Okazało	się,	że	był	to	strzał	w	dziesiątkę.	

usiąść	 na	 jed-
nym	z	 głazów,	
których	 jest	
naprawdę	 pod	
dos t a t k i em ,		
i	 zapatrzeć	
się	 w	 wyłania-
jące	 się	 znad	
drzew	 szczyty	
górskie.	 Taki	
wypoczynek	
potrafi	 być	
wc i ąga j ą cy.	
Na	szczęście	przechadzające	się	stado	owiec	po-
trafi	beczeniem	 i	 dźwiękiem	dzwonków	przywołać	
do	rzeczywistości.	Warto	odwiedzić,	znajdujący	się	
o	10	min	drogi	stąd,	mały	drewniany	kościółek	na	
Wiktorówkach	pw.	Matki	Bożej	Królowej	Tatr.	Opie-

Zakopane, Zakopane 
– słońce, góry i górale…

Dzień	dłuższy,	więc	można	zaplanować	dalsze	wę-
drówki,	ale	przede	wszystkim	mniej	 ludzi	na	szla-
kach.	Wszystko	dzięki	temu,	że	rok	szkolny	jeszcze	
trwał.	Aż	 było	 to	 zadziwiające.	 Na	 szlaku	 na	 Ru-
sinową	Polanę	z	Wierchu	Poroniec	przez	dłuższy	
czas	nie	spotkałam	po	drodze	żadnej	osoby.	Po	raz	

pierwszy	 mia-
łam	 uczucie	
totalnego	 re-
laksu	i	oderwa-
nia	 od	 spraw	
codziennych.	
P r z e p i ę k -
ne	 widoki	 po	
drodze,	 ptaki	
ś p i e w a j ą c e	
w	 lesie,	 za-
pach	 świerku,	
kępki	 żółtych	
kwiatów	 przy	
kamieniach..		
I	 góry,	 których	
widok	towarzy-
szy	 przez	 cały	

czas	wędrówki.	Niczego	więcej	w	takim	momencie	
nie	potrzeba.	Chociaż	na	samej	polanie	ludzi	było	
nawet	 sporo,	 ale	 chyba,	 na	 szczęście	 dla	 mnie,	
wybierali	 inny	 szlak	na	Rusinową.	Po	dotarciu	do	
celu	polecam	wizytę	w	znajdującej	się	tam	bacówce		
i	 konsumpcję	ciepłego	oscypka	prosto	znad	ogni-
ska	 lub	 schłodzonej	 żętycy.	 Potem	 można	 sobie	

kują	się	nim	Dominikanie.	Kościół	powstał	w	pobli-
żu	miejsca,	w	którym	dawno	 temu	młodej	góralce	
ukazała	się	Matka	Boska.	Dookoła	niego,	w	skałę,	
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wmurowane	są	tablice	poświęcone	tym,	którzy	zgi-
nęli	w	Tatrach.

W	pierwszym	dniu	po	przyjeździe,	jako	wycieczkę	
„rozruchową”,	polecam	wybrać	się	na	Nosal	i	potem	
odbić	szlakiem	od	razu	Doliną	Olczyską	na	Kopie-
niec	Wielki.	Oba	wierzchołki	zaznaczone	są	na	ma-
pie	jako	punkty	widokowe.	Potwierdzam,	widok	jaki	
się	z	nich	roztacza,	wart	jest	poniesionego	wysiłku.	
Na	Polanie	Olczyskiej	 w	 dalszym	 ciągu	 jest	 jedna		
z	najpiękniejszych,	moim	zdaniem,	łąk	górskich.	Po-

między	 starymi	 szałasami	 pasterskimi,	 w	 wysokiej	
trawie,	rosną	różne	gatunki	kwiatów,	miejscami	sku-
pione	w	wielkie,	barwne	kępy.	Od	 razu	przychodzi	
ochota,	aby	ściągnąć	buty	i	pochodzić	po	takiej	łące	
na	 bosaka.	 Co,	 oczywiście,	 natychmiast	 zrobiłam.	
Wspaniała	terapia	dla	każdego	mieszczucha.

Przyznam	 się,	 że	 zaskoczeniem	 dla	 mnie	 był		
w	Kuźnicach	brak	kolejki	do	kolejki	linowej	na	Kaspro-
wy	Wierch.	Zazwyczaj	„ogonek”	ciągnie	się	daleko	w	
dół	 al.	 Przewodników	Tatrzańskich.	Oczywiście	 od	
razu	postanowiłam	z	tego	skorzystać	i	nieco	ułatwić	
sobie	wycieczkę	w	wyższe	partie	gór.	Niestety,	jak	się	
okazało,	brak	kolejki	spowodowany	był	przerwą	na	
konserwację.	I	wraz	musiałam	dreptać	na	własnych	
nogach.	Przyznam,	że	nie	było	łatwo	wdrapywać	się	
w	 taki	 parny,	 gorący	 dzień.	Tym	bardziej	 niemiłym	

zaskoczeniem	
było	zamknięte	
schronisko	 na	
Kasprowym.	
Ale	 budują-
ce	 jest	 to,	 że	
ludzie	 dzielili	
się	 wzajemnie	
tym,	co	mieli	–	
wodą,	 cukier-
kami,	 a	 nawet	
kiełbasą.	 Czu-
ło	 się	 jedność	
wśród	 „towa-
rzyszy	 niedo-
li”.	 Jako	 trasę	
powrotną	 pro-
ponuję	 zejście	
do	Hali	Gąsienicowej.	Po	drodze	warto	skorzystać		
i	nabrać	w	puste	butelki	wodę	z	bijącego	tam	źródeł-
ka.	 Krystalicznie	 czysta,	 chłodna	woda,	 zwłaszcza	
przy	blisko	30-stopniowej	temperaturze,	witana	była	
przez	turystów	okrzykami	zachwytu.	Nikt	nie	miał	nic	
przeciwko	małym	pochlapywaniom.	Po	dotarciu	do	
schroniska	 „Murowaniec”	 można	 odbudować	 nad-

wątlone	nieco	siły	i	zjeść	nawet	porządny	obiad.	Ja	
skusiłam	się	na	solidny	kawał	przepysznej	szarlotki.	
W	takich	miejscach	smakuje	ona	najbardziej.	A	póź-
nym	popołudniem,	 już	w	Zakopanem	–	burza.	Naj-
pierw	niesamowity	szum,	wprost	huk	drzew	wygina-
nych	naprawdę	silnym	wiatrem.	Potem	ściana	wody.	
Dalej,	jak	na	3	m,	nie	było	nic	widać.	A	na	końcu	bły-
skawice.	Wspaniały	spektakl	natury.	Oczywiście	jak	
siedzi	się	już	na	kwaterze.

Mogłabym	tak	pisać	bez	końca.	Dla	mnie	każdy	
dzień	 pobytu	w	górach	 to	 prawdziwy	wypoczynek,	
pomimo	fizycznego	wysiłku.	Wspaniałe	widoki,	towa-
rzyszące	na	każdym	kroku,	uczucie	totalnej	wolności	
i	sympatyczni	górale.	Zachęcam	do	przyjazdu	w	Ta-
try,	aby	każdy	mógł	poczuć	to	na	własnej	skórze.

Renata Lesicka
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Serdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie zmarłego 

PROF. LESZKA KORNACKIEGO 

składa 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie

Wyrazy żalu i współczucia 
Rodzinie zmarłego 

PROF. LESZKA KORNACKIEGO 

składa 
Regionalna Sekcja Służby Zdrowia 

NSZZ „Solidarność”

Wyrazy żalu i współczucia 
Koledze Janowi Sarzyńskiemu, 

zastępcy przewodniczącego 
Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 

Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 
z racji śmierci 

ŻONY 

składa 
Rada Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

W  nocy z 10/11 czerwca br., w Lublinie,  
w wieku 69 lat zmarł dr medycyny Lech Kornacki. Był 
psychiatrą, oddanym bez reszty rodzinie, Ojczyźnie  
i ludziom, potrzebującym wsparcia – nie tylko medycz-
nego, przede wszystkim duchowego. 

Pacjentom przywracał siły do życia i poczucie wła-
snej wartości. Nigdy nie byli dla niego jednostkami cho-
robowymi, lecz przyjaciółmi, którzy w potrzebie odwie-
dzali jego gabinet – niektórzy przez kilkadziesiąt lat. 

Jego telefon był zawsze do dyspozycji tych, któ-
rzy mu zaufali. Nawet gdy sam był już ciężko do-
świadczony własną chorobą serca mobilizował siły, 
aby wydźwignąć z depresji, uśmierzyć lęki, przywrócić 
chęć do życia. Gorący patriota. Zawsze łagodny, spo-
kojny i dobry – nie zabiegał o zaszczyty i przywileje.   
W 1976 roku, w ówczesnym szpitalu psychiatrycznym  
w Abramowicach, pełnił fukcję ordynatora oddziału odwy-
kowego. W latach 1981-82, w czasach „Solidarności” był 
zastępcą dyrektora szpitala do spraw lecznictwa. Po zwol-
nieniu z tego stanowiska w stanie wojennym przez wiele lat 

Wspomnienie o śp. Lechu Kornackim
pracował tam jako lekarz,  pełnił też fukcję ordynatora od-
działu nerwic w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej. 

Choroba serca uniemożliwiła mu dalszą pracę naukową, 
ale do końca życia prowadził własny gabinet, przyjmując po-
trzebujących pomocy pacjentów. Przez kilkanaście lat dojeż-
dżał też do pracy w poradni w Lubartowie.

Magda Kozak-Siemińska

Serdeczne wyrazy współczucia 
Koledze Zbigniewowi Gałązce, 

przewodniczącemu Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, 

z racji śmierci 

MATKI 
składa 

Rada Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

Wyrazy głębokiego współczucia 
Janowi Sarzyńskiemu

z powodu śmierci
ŻONY 
składa 

Redakcja BiuletynuSerdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie zmarłej 

HALINY WĄCHOCKIEJ 

składa 
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie zmarłej 

HALINY WĄCHOCKIEJ 

składa 
Oddział Lubartów NSZZ „Solidarność”


