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Według Głównego Urzę-

du Statystycznego Po-

lacy zarabiają miesięcz-

nie średnio ponad... 4 

tys. zł brutto. Widząc te 

dane, pracownicy prze-

cierali oczy ze zdziwie-

nia.  

A teraz ten mit obalił Ma-

teusz Morawiecki. Wice-

premier i minister rozwoju 

w swoim planie na rzecz 

rozwoju kraju wyliczył, że 

najczęściej wypłacane wy-

nagrodzenie to ok. 2,5 tys. 

zł brutto. A prawie 70 

proc. Polaków zarabia. 

poniżej średniej krajowej. 

Te wyliczenia od lat wywo-

łują kontrowersje i zdener-

wowanie. - Średnia krajo-

wa wynosi. - grzmi co kil-

ka miesięcy komunikat 

GUS, a ostatnio pada kwo-

ta powyżej 4 tys. zł. I 

wreszcie jest polityk, który 

przyznał, jaka jest praw-

da. 

Mit średniej krajowej, du-

że rozpiętości w zarobkach 

Polaków - oto jedna z dia-

gnoz w opublikowanym 

niedawno planie Mora-

wieckiego. Polityk udo-

wodnił, że tylko niewielki 

odsetek społeczeństwa 

może pochwalić się mie-

sięczną pensją powyżej 4 

tys. zł. Z opracowań mini-

sterstwa wynika, że 50 

proc. zatrudnionych Pola-

ków zarabia poniżej 3,3 

tys. zł, a najczęściej wypła-

cane wynagrodzenie to ok. 

2,5 tys. zł. Kto zatem zara-

bia mityczną średnią kra-

jową? Zaledwie 1/3 społe-

czeństwa. 

- Ostatnie dane, którymi 

dysponujemy, mówią, że 

ok. 45 proc. Polaków zara-

bia nie więcej niż 2,5 tys. 

zł brutto. A przecież cho-

dzi o to, żeby pensje tych, 

którzy zarabiają najmniej, 

rosły szybciej niż przecięt-

ne wynagrodzenie i tym 

samym szybciej niż osób 

zarabiają-

cych najle-

piej. Sam 

wzrost śred-

niej krajowej 

to jest jeszcze 

za mało, żeby 

mówić o po-

prawie bytu 

przeciętnego 

Kowalskiego. 

Powinniśmy 

pokazywać 

nie tylko 

średnie wy-

nagrodzenie, 

ale także to 

najczęściej 

spotykane - 

mówi nam 

ekonomista 

Marek Zu-

ber. Wtóruje 

mu Aleksan-

der Łaszek z 

Forum Oby-

watelskiego Rozwoju. - Z 

punktu widzenia przecięt-

nego obywatela najlepszą 

miarą byłaby mediana - od 

tej kwoty połowa osób za-

rabia mniej, a połowa wię-

cej. 

SE.PL  

Na wesoło 

Przyjeżdża Czukcza do Komiete-

tu Centralnego. 

- Potrzebuję 3 tysiące cegieł. 

- A po co wam cegły? 

- Eksperymetnt ekonomiczny... – 

tajemniczo uśmiecha się Czuk-

cza. 

Cegły dali, ale po roku Czukcza 

przyjeżdża znowu. 

- Co tam znowu? 

- Eksperyment ekonomicz-

ny.Cegły potrzebne. 

I tym razem dali. 

Na kolejny rok Czukcza znowu 

przyjeżdża. 

- Trzy tysiące cegieł dajcie. 

Eksperyment ekonomiczny. 

Znowu dali, ale w końcu posta-

nowil sprawdzić co Czukcza robi 

z cegłami. Przyjeżdżają, a tam 

Czukcza siedzi na brzegu oceanu 

i cegły do wody wrzuca.  

- Czukcza, co wy robicie? – 

pytają przedstawiciele z Mo-

skwy. 

- Rozmyślam i nie mogę pojąć – 

dlaczego cegły prostokątne , a 

ślady na wodzie okrągłe?  
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   W miejscu dawnego magazy-

nu otwartego w którym składo-

wano materiały produkcyjne 

powstaje nowa hala, która w  

założeniach ma być przeznaczo-

na na magazyn stali (blachy + 

profile). Do nowej hali zostanie 

też przeniesiona produkcja ele-

mentów (cięcie, wybijanie, gię-

cie). W założeniach jest też 

kompletowanie detali z prze-

znaczeniem na zlecenia produk-

cyjne.  

W i e l k o ś ć 

hali to około 

2100m2 a 

p r z e w i d y -

wany kosz 

to około 1 

mln EUR. 

Pr zew id y -

wany ter-

min odda-

nia hali do 

użytku ko-

niec roku. 
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no, że muszę umierać. Powiedzcie 

mojej babci, że zachowałam się jak 

trzeba". 

Danuta Siedzikówna urodziła się 3 

września 1928 r. we wsi Guszcze-

wina k. Narewki w pow. Bielsk 

Podlaski. Była drugą córką leśnika 

Wacława Siedzika i Eugenii z Ty-

mińskich. W rodzinie żywe były 

polskie tradycje patriotyczne. Oj-

ciec w 1913 r., podczas stu-

diów w Petersburgu, został 

aresztowany przez władze 

carskie za udział w tajnej 

polskiej organizacji mło-

dzieżowej i zesłany w głąb 

Rosji, skąd do Polski wrócił 

dopiero w 1926 r. Babcia 

Helena  Tymińska spokrew-

niona była z rodziną 

Orzeszków, znała dobrze 

Elizę Orzeszkową. Świado-

mość rodzinnej przeszłości 

wywarła duży wpływ na 

ukształtowanie osobowości i 

postawy przyszłej sanita-

riuszki. Do wojny rodzina 

Siedzików mieszkała w le-

śniczówce w Olchówce pod 

Narewką, gdzie pracował 

ojciec „Inki”. Danuta Siedzi-

kówna była jedną z trojga 

rodzeństwa, miała młodszą 

o trzy lata siostrę Irenę i o 

rok starszą Wiesławę. Do 

1939 roku uczyła się w 

szkole powszechnej w Ol-

chówce, potem zaś w szkole 

sióstr salezjanek w Róża-

nym Stoku pod Grodnem. Dalszą 

naukę przerwała jej wojna. 

          We wrześniu 1939 r. tereny 

rodzinne Danuty został zajęte 

przez Armię Czerwoną i znalazły 

się pod okupacją sowiecką. Wacław 

Siedzik, podobnie jak wielu  

Ciąg dalszy str. 4 

28 sierpnia 1946 r., o 

godz. 6.15 w gdańskim 

więzieniu przy ul. Kur-

kowej 12, komunistyczni 

oprawcy zamordowali 

siedemnastoletnią sani-

tariuszkę 5 Brygady Wi-

leńskiej AK Danutę Sie-

dzikówną ps. „Inka”. 

Wraz z nią śmierć po-

niósł oficer wileńskiej 

AK ppor. Feliks Selma-

nowicz ps. Zagończyk”. 

„Inka” i  „Zagończyk” 

zostali zabici strzałem w 

głowę przez dowódcę 

plutonu egzekucyjnego, 

ppor. Franciszka Sawic-

kiego, ponieważ strza-

ły  z 10 pepesz plutonu 

mającego wykonać wy-

rok jedynie drasnęły 

dziewczynę i poraniły jej 

towarzysza niedoli, choć 

żołnierze strzelali z odle-

głości trzech kroków.  

          "Inka” została  aresz-

towana w Gdańsku rankiem 

20 lipca 1946 r. Po bestial-

skim śledztwie  3 sierpnia 1946 r. 

Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdań-

sku skazał ją na śmierć. „Inka” nie 

uległa namowom obrońcy z urzędu 

i nie podpisała prośby o ułaskawie-

nie; pismo podpisał jej obrońca. 

Bierut nie skorzystał z prawa ła-

ski. W grypsie do sióstr Mikołajew-

skich z Gdańska, krótko przed 

śmiercią, napisała: "Jest mi smut-

Chcieli nas zakopać 

nie wiedzieli, że 

jesteśmy ziarnem 
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polskich leśników uznanych przez 

władze komunistyczne za osoby 

szczególnie związane z państwem 

polskim - a co za tym idzie - niebez-

pieczne, został w 1940 r. areszto-

wany przez NKWD i wywieziony 

do kopalni złota na Syberii. Po wy-

buchu w czerwcu 1941 r. wojny 

pomiędzy Związkiem Sowieckim i 

III Rzeszą, zo-

stał zwolniony 

z obozu i wraz 

z armią gen. 

Andersa zna-

lazł się na tere-

nie Iranu. 

Tam, w Tehe-

ranie, sprawo-

wał funkcję 

k o m e n d a n t a 

obozu dla pol-

skich uchodź-

ców cywilnych. 

Na skutek 

ciężkich prze-

żyć oraz z po-

wodu słabego 

zdrowia nad-

w ą t l o n e g o 

dwukrotnym zesłaniem zmarł w 

Iranie, wkrótce po opuszczeniu 

przez armię Andersa Rosji. Jego 

grób znajduje się na cmentarzu 

p o l s k i m  w  T e h e r a n i e .  

Po aresztowaniu Wacława Siedzika 

przez NKWD, jego rodzina została 

usunięta przez władze sowieckie z 

leśniczówki w Olchówce. Musiała 

zamieszkać w niedalekiej Narewce, 

tutaj też zastał ją wybuch wojny 

niemiecko - sowieckiej. Prawdopo-

dobnie już wtedy matka „Inki”, Eu-

genia Siedzik, miała kontakty z 

polską konspiracją niepodległościo-

wą. W lipcu 1941 r. Narewka zna-

lazła się pod okupacją niemiecką. 

Matka Danuty była aktywną 

uczestniczką Armii Krajowej, nale-

żała do siatki terenowej AK na 

Podlasiu. Za udział w konspiracji 

została aresztowana przez Niem-

ców w listopadzie 1942 roku, a 25 

listopada tegoż roku osadzona jako 

więzień polityczny w więzieniu  w 

Białymstoku. Z przekazywanych 

przez nią z więzienia grypsów wy-

nikało, iż osoby, które spowodowa-

ły jej aresztowanie należały do ko-

laborującego z Niemcami komitetu 

białoruskiego z Narewki. Po cięż-

kim śledztwie i torturach została 

zamordowana w połowie września 

1943 r. w lesie pod Białymstokiem. 

Danusia po raz ostatni widziała 

matkę w szpitalu więziennym w 

Białymstoku strasznie zmasakro-

waną. „Inka” miała wtedy zaledwie 

piętnaście lat. Grobu zamordowa-

nej matki nigdy nie odnalazła. 

          Trzema osieroconymi córka-

mi małżeństwa Siedzików zaopie-

kowała się babcia, matka ich ojca. 

Dwie starsze, Wiesława i Danuta, 

pomimo bardzo młodego wieku, 

zostały zaprzysiężone jako żołnie-

rze Armii Krajowej. Danuta wstą-

piła w szeregi konspiracji w grud-

niu 1943 r. i stała się żołnierzem 

Armii Krajowej ośrodka Hajnówka-

Białowieża. Praca konspiracyjna w 

tym ośrodku prowadzona była w 

bardzo trudnych warunkach. 

Śmiertelne zagrożenie stanowili tu 

nie tylko Niemcy, ale też i współ-

pracujący z nimi „aktywiści” biało-

ruscy (którzy zadenuncjowali Ge-

stapo wielu polskich niepodległo-

ściowców) oraz uczestnicy komuni-

stycznych „jaczejek”, związanych z 

wrogą wobec Polski i Polaków par-

tyzantką sowiecką. Danuta Siedzi-

kówna początkowo pełniła funkcję 

łączniczki na terenie swego macie-

rzystego ośrodka. Przeszła ogólne 

przeszkolenie wojskowe, a także 

ukończyła kursy sanitarne. Danuta 

Siedzikówna „Inka” do połowy 1945 

r. mieszkała w Narewce i pracowała 

jako urzędniczka w miejscowym nad-

leśnictwie. 

           W lipcu 1944 r. tereny powia-

tu Bielsk Podlaski zostały zajęte 

przez nadciągającą ze wschodu Ar-

mię Sowiecką. Biorące udział w akcji 

„Burza” oddziały AK atakujące wyco-

fujących się Niemców, były po ujaw-

nieniu się wobec władz sowieckich 

rozbrajane, a ich żołnierze wywożeni 

do obozów w głębi ZSRR. Pod koniec 

wojny do oddziałów partyzanckich 

przedostali się konfidenci NKWD, 

których zadaniem było rozpracowa-

nie armii podziemnej. Na podstawie 

zebranych informacji już po rozfor-

mowaniu oddziałów nastąpiły aresz-

towania. 6 czerwca 1945 r. również 

„Inkę” zatrzymano razem ze wszyst-

kimi pracownikami nadleśnictwa za 

współpracę z niepodległościowym  
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podziemiem. W czasie transportu 

do siedziby UBP w Białymstoku 

została wraz z grupą uwięzionych 

odbita przez patrol 5 Brygady Wi-

leńskiej AK .Uwolnieni dotarli do 

miejsca postoju Brygady, dowodzo-

nej przez mjr. Zygmunta Szendzie-

larza „Łupaszkę” w miejscowości 

Śpieszyn. W oddziale rozpoczęła 

służbę sanitariuszki pod pseudoni-

mem „Inka”. Walczyła w szwadro-

nach por. Jana Mazura „Piasta”, a 

następnie por. Mariana Plucińskie-

go „Mścisława”. We wrześniu 1945 

r., po rozwiązaniu Brygady na 

okres zimowy, wyjechała do Olszty-

na. Niedługo później UB areszto-

wało siostrę „Inki” Wiesławę, która 

szybko zorientowała się, że chodzi-

ło im o Dankę. Aresztowana miała 

to szczęście, że trafiła na funkcjo-

nariusza UB, któremu kiedyś wy-

świadczyła niecodzienną przysługę. 

Była świadkiem na jego tajnym 

ślubie kościelnym. To uratowało ją 

przed biciem i prawdopodobnie 

przyczyniło się do jej zwolnienia. 

Jednak po zwolnieniu Wiesława 

zauważyła, że jest śledzona, dlate-

go przekazała Dance informację, by 

ta trzymała się jak najdalej od ro-

dziny. Z pomocą przyszedł przyja-

ciel ojca i ojciec chrzestny Danki, 

Stefan Obuchowicz. Wyrobił jej 

fałszywe papiery na swoje nazwi-

sko i załatwił pracę kancelistki w 

leśnictwie Miłomłyn koło Ostródy. 

          W styczniu 1946 r., po wzno-

wieniu działalności Brygady „Inka” 

podjęła służbę w szwadronie ppor. 

Zdzisława Badochy „Żelaznego”, w 

którym również pełniła funkcję 

sanitariuszki. Wykonywała też za-

dania łączniczki i kurierki, wyjeż-

dżając na odległe nieraz punkty 

kontaktowe. Na co dzień, jak wszy-

scy partyzanci, chodziła w mundu-

rze Wojska Polskiego. Cieszyła się 

dużym zaufaniem dowódców, a tak-

że uznaniem i przyjaźnią kolegów. 

Tak wspominał „Inkę” sierż. Ol-

gierd Christa „Leszek”, jeden z jej 

ówczesnych przełożonych: „Była 

bardzo lubiana za swoją skrom-

ność, a jednocześnie hart i pogodę 

ducha. Znosiła trudy z równą 

chłopcom, a niekiedy bardziej za-

dziwiającą wytrzymałością, szcze-

gólnie psychiczną.”. 

          Danusia uczestniczyła jako 

sanitariuszka w walkach szwadro-

nu z grupami operacyjnymi UB, 

MO i KBW. Warto wspomnieć, że 

podczas akcji bojowych udzielała 

pomocy sanitarnej nie tylko ran-

nym partyzantom, ale również ran-

nym milicjantom, na co istnieją 

liczne zeznania i świadkowie. Pod-

czas jednej z potyczek z funkcjona-

riuszami UB w czerwcu 1946 roku 

został ranny ppor. „Żelazny”. Pozo-

stawiony na konspiracyjnej kwate-

rze w majątku w Czerninie, poległ 

26 czerwca 1946 roku w walce z 

bronią w ręku, osaczony przez ko-

munistyczną grupę operacyjną. 

Sierż. „Leszek”, okresowo dowodzą-

cy szwadronem, który „odskoczył” 

w Bory Tucholskie, nie wiedząc o 

śmierci „Żelaznego” wysłał „Inkę” 

w dniu 13 lipca 1946 roku do 

Gdańska, z zadaniem nawiązania 

kontaktu z porucznikiem, a także 

zakupu niezbędnych lekarstw i 

środków medycznych. Tak  Olgierd 

Christa wspominał „Inkę” w dniu 

wyjazdu: „To była bardzo skromna 

dziewczyna. Była bardzo obowiąz-

kowa. Nie pamiętam, by się kiedy-

kolwiek skarżyła, choć nie brako-

wało długich, forsownych mar-

szów.  W lipcu wysłałem ją  do 

Gdańska po medykamenty dla od-

działu. Kiedy stanęła przede mną, 

żeby zameldować gotowość wyjaz-

du, spojrzałem zdziwiony, jakbym 

ujrzał kogoś nieznanego. Była zaw-

sze ubrana w wojskowy uniform i w 

wojskowe buty. Teraz stała przede 

mną smukła, uśmiechnięta, ładna 

dziewczyna, w pożyczonej gdzieś na 

wsi letniej sukience”. 

          Niestety, „Leszek” nie wie-

dział, że zadanie jakim obarcza 

dziewczynę jest już nieaktualne, 

ale nie miał też świadomości, że 

jedna z łączniczek cieszących się 

zaufaniem dowództwa - Regina 

Żylińska-Mordas pseud. „Regina”, 

podjęła współpracę z UB i wydała 

szereg punktów kontaktowych 5 

Brygady Wileńskiej. Gdy „Inka” 

nocą 19/20 lipca 1946 r. zjawiła się 

w mieszkaniu sióstr Mikołajew-

skich przy ul. Wróblewskiego we 

Wrzeszczu, stanowiącym jeden z 

takich punktów, prawdopodobnie 

była już śledzona przez UB. Na-

stępnego dnia o świcie do mieszka-

nia wpadli funkcjonariusze UB i 

aresztowali osoby tam przebywają-

ce. 

          Danuta Siedzikówna „Inka” 

przeszła przez bardzo ciężkie i bru-

talne śledztwo prowadzone w Wo-

jewódzkim Urzędzie Bezpieczeń-

stwa w Gdańsku. Krzysztof Wójcik 

w artykule poświęconym „Ince” 

pisał: „Dokładnie nie wiadomo, jak 

dziewczyna była traktowana pod-

czas śledztwa. Do dziś zachowały 

się tylko relacje pośrednie. Straż-

niczka o imieniu Sabina mówiła, że 

„Inka” była bita i poniżana podczas 

śledztwa [...]. Potem miał się odbyć 

pokazowy proces. Jeszcze przed wy-

daniem wyroku wiedzieliśmy, że 

będzie rozstrzelana - mówi były 

pracownik więzienia przy Kurko-

wej. - Władza ludowa nie miała 

pobłażania dla bandytów od 

„Łupaszki”. 

          31 lipca 1946 r., w dniu naj-

dłuższego przesłuchania „Inki”, 

prokurator podpisał skierowanie 

jej sprawy do Wojskowego Sądu 

Rejonowego w Gdańsku, gdzie zo-

stała rozpatrzona w trybie doraź-

nym. Akt oskarżenia podpisał ofi-

cer śledczy UB z Gdańska Andrzej 

Stawicki. Rozprawa odbyła się 3 

sierpnia 1946 r. w gdańskim wię-

zieniu przy ul. Nowe Ogrody. Naj-

ważniejszymi zarzutami postawiony-

mi „Ince” były: udział w akcji w Sta-

rej Kiszewie oraz walkach koło Pod-

jazdów i w Tulicach. W tym ostatnim 

przypadku zarzucano jej wydanie 

rozkazu rozstrzelania dwóch wzię-

tych do niewoli funkcjonariuszy UB. 

Były to kompletnie absurdalne za-

rzuty, gdyż sanitariuszka po prostu 

nie mogła wydać takiego polecenia 

żołnierzom; nawiasem mówiąc zajęta 
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była udzielaniem w tym czasie po-

mocy rannym. Niestety, obciążyli 

ją fałszywymi zeznaniami milicjan-

ci i ubecy, ludzie, którym partyzan-

ci darowali życie. Niezgodne z 

prawdą zeznania złożyli: pracow-

nik UB ze Sztumu Eugeniusz 

Adamski i milicjant Franciszek 

Babicki. Z kolei Longin Ratajczyk, 

milicjant uczestniczący w potyczce 

koło wsi Podjazdy twierdził, że 

„Inka” strzelała do niego z pistole-

tu, co również było nieprawdą. 

Można jedynie domyślać się, że 

milicjanci kłamali na polecenie UB. 

Jedynie ranny pod Tulicami funk-

cjonariusz MO Mieczysław Mazur 

zeznał, iż sanitariuszka „Inka” da-

ła mu opatrunek i nie potwierdził 

kłamstw swoich kolegów. Niemiało 

to jednak żadnego znaczenia. Sąd 

skazał dziewczynę na karę śmierci. 

Sędziowie wydający ów wyrok, 

mieli pełną świadomość, że orzeka-

ją taką karę wobec osoby niepełno-

letniej, bowiem informacja, iż 

„Inka” nie miała jeszcze skończo-

nych 18 lat, odnotowana została w 

uzasadnieniu wyroku.  

           Danuta Siedzikówna nie 

uległa namowom obrońcy z urzędu 

i nie podpisała się pod pismem do 

Bieruta o ułaskawienie. Pismo zre-

dagowane w pierwszej osobie („Ja, 

Danuta Siedzikówna...”) podpisał 

jej obrońca podkreślając, iż „Inka” 

jest sierotą, matka zginęła z rąk 

Niemców, zaś ojciec zaginął wywie-

ziony na wschód. Skład sędziowski 

zaopiniował prośbę negatywnie. 

Nie miała ona i tak żadnego zna-

czenia, nikt nie zmierzał traktować 

jej poważnie - wyrok bowiem wyko-

nano, nim do Gdańska dotarła od-

mowna odpowiedź Bieruta. Oko-

liczność, że w dniu wydania wyro-

ku śmierci, jak i w dniu jego wyko-

nania „Inka” nie miała skończo-

nych 18 lat w ogóle nie została 

wzięta pod uwagę. W przesłanym 

siostrom Halinie i Jadwidze Miko-

łajewskim z Gdańska grypsie z 

więzienia Danka napisała: 

„Jest mi smutno, że muszę umierać. 

Powiedzcie mojej babci, że zacho-

wałam się jak trzeba”. Zdanie to 

należy tłumaczyć nie tylko odmową 

podpisania prośby o ułaskawienie, 

lecz także przebiegiem śledztwa, 

podczas którego poza pseudonima-

mi kolegów niczego nie ujawniła, a 

ubowcom nie udało się nawet wy-

dobyć od niej informacji, na jakiej 

stacji kolejowej zaplanowano spo-

tkanie z kurierem, który miał ją z 

powrotem doprowadzić do oddzia-

łu. 

          Danuta Siedzikówna „Inka” 

została rozstrzelana rankiem 28 

sierpnia 1946 r., o godz. 6.15, wraz 

ze skazanym na śmierć oficerem 5 

Brygady Wileńskiej  AK - ppor. 

F e l i k s e m  S e l m a n o w i c z e m 

„Zagończykiem”, dowódcą pięcio-

osobowego samodzielnego patrolu 

bojowo-dywersyjnego na okręg 

gdańsko-olsztyński, który zdoby-

wał środki na działalność organiza-

cyjną. Dwójka skazańców do końca 

zachowała postawę godną żołnierzy 

Armii Krajowej. Przed śmiercią 

wykrzyknęli „Niech żyje Polska!”. 

Dziesięciu żołnierzy ze specjalnej 

jednostki KBW w Gdańsku oddało 

niecelne strzały. „Inka” i ppor. 

„Zagończyk” zostali zamordowani 

strzałami w głowę przez dowódcę 

plutonu egzekucyjnego ppor. Fran-

ciszka Sawickiego. Przebieg egze-

kucji znany jest ze szczegółowych 

relacji złożonych w gdańskim od-

dziale IPN przez dwóch świadków: 

ks. Mariana Prusaka, który spo-

wiadał oboje skazańców i był przy 

nich do końca oraz ówczesnego za-

stępcy naczelnika więzienia w 

Gdańsku Alojzego Nowickiego, któ-

ry zeznał, że „do „Inki” strzelało 10 

żołnierzy, każdy miał 10 sztuk 

amunicji w bębnie pepeszy. Wobec 

niepowodzenia egzekucji, choć wy-

strzelono 100 kul z odległości kilku 

kroków, do słaniającej się dziew-

czyny podszedł oficer UB i z bliska 

strzelił jej w głowę. Zanim to zro-

bił, „Inka” zdążyła jeszcze krzyk-

nąć: „Niech żyje „Łupaszko!”. 

           Miejsce pochówku „Inki” 

zostało przez UB utajnione. Jednak 

nawet po śmierci niewinna sanita-

riuszka stanowiła duże zagrożenie 

dla komunistów. Jeszcze w 1969 

roku ukazała się książka Jana 

Babczenki, byłego szefa UB w Ko-

ścierzynie i dziennikarza Rajmun-

da Bolduana „Front bez okopów”, w 

której autorzy napisali, że sanita-

riuszka „Łupaszki”, mordowała 

funkcjonariuszy UB. Dla większego 

efektu „Inkę” przedstawiono, jako 

„kruczoczarną” i „krępą” kobietę ze 

„szramą na twarzy”, biegającą z 

pistoletem błyszczącym złowrogo 

„oksydowaną stalą”, strzelającą z 

„sadystycznym uśmiechem” do 

funkcjonariuszy UB. 

          W rzeczywistości siedemna-

stoletnia Danusia Siedzikówna 

była szczupłą szatynką i do nikogo 

podczas partyzanckich akcji nigdy 

nie strzelała.  Dzięki takim propa-

gandowym paszkwilom do dziś w 

niektórych kręgach polskiego spo-

łeczeństwa funkcjonują fałszywe 

wyobrażenia o polskich partyzan-

tach z okresu drugiej konspiracji. 

Po latach Sąd Niepodległej Rzeczy-

pospolitej uznał wyrok komunistów 

z 1946 roku za zbrodnię sądową. 10 

czerwca 1991 roku wyrokiem Sądu 

Okręgowego w Gdańsku Danuta 

Siedzikówna została zrehabilitowa-

na, Sąd uznał, że poniosła śmierć 

za działalność na rzecz niepodległe-

go państwa polskiego. 

11 listopada 2006 r. „Inka” została 

pośmiertnie odznaczona przez Pre-

zydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzenia Polski Polonia Restitu-

ta. W 70 rocznicę zamordowania 

28.08.2016  Danuta Siedzikówna i 

Feliks Selmanowicz zostali pocho-

wani na Cmentarzu Garnizono-

wym w Gdańsku. Udział w pogrze-

bie wzięli przedstawiciele najwyż-

szych władz państwowych na czele 

z Prezydentem RP. W ceremonii 

uczestniczyły licznie zgromadzeni 

mieszkańcy, delegacje, także 

mieszkańcy Bytowa.  
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           13 maja Sejm uchwalił 

nowelizację Kodeksu pracy au-

torstwa ministerstwa rodziny, 

pracy i polityki społecznej. 

Zmiany dotyczyć będą 

„syndromu pierwszej dniówki”. 

          Zgodnie z obecnym stanem 

prawnym umowę o pracę należy z 

pracownikiem podpisać najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia pracy. Według 

Państwowej Inspekcji Pracy sprzy-

ja to wielu nadużyciom podczas 

kontroli, kiedy to na pytanie kon-

trolerów „dlaczego dany pracownik 

pracuje bez umowy?”, pracodawcy 

często odpowiadają, że jest to jego 

pierwszy dzień pracy. Takie sytu-

acje zostały wykazane u 18% kon-

trolowanych podmiotów. 

          Od pierwszego września 201-

6 wchodzi w życie kolejna noweli-

zacja Kodeksu pracy, zgodnie z któ-

rą pisemna umowa o pracę, lub 

pisemne potwierdzenie ustaleń 

dotyczących zawarcia umowy o 

pracę, pracownik będzie musiał 

otrzymać przed dopuszczeniem go 

do czynności będących przedmio-

tem pracy. Dokument tak jak do 

tej pory, będzie musiał być sporzą-

dzony w dwóch egzemplarzach – 

jednym dla pracownika, drugim 

dla pracodawcy. Pracodawca bę-

dzie musiał również zapoznać pra-

cownika z regulaminem pracy 

przed pierwszym dniem pracy. 

Zmiany odniosą się też do pracow-

ników młodocianych – pracodawca 

zobowiązany będzie do zapoznania 

młodocianego pracownika z wyka-

zem prac lekkich, które może wy-

konywać. 
Int. 

Zmiany w Kodeksie Pracy - od 1 września 2016 

ska w rankingu trafiła na 8 miej-

sce. 

W pracy warto pamiętać o krótkich 

przerwach 

Szwedzi swoją kawową przerwę 

nazywają "fika" i jest to 

dla nich niemalże świę-

tość. "Fika" trwa zazwy-

czaj 15 minut, nie dłużej. 

Szwedzi bardzo cenią 

sobie w życiu punktual-

ność, dlatego równo po 

kwadransie, wypitej ka-

wie i drożdżówce cynamo-

nowej, zasiadają ponow-

nie przed biurkami. Może 

właśnie dzięki temu uda-

je im się zamknąć kom-

puter po 6 godzinach. 

Podobną przerwę cenią 

sobie mieszkańcy Wiel-

kiej Brytanii, którzy oko-

ło godz. 11 piją herbatę 

lub kawę. Oczywiście to 

nie jest jedyna przerwa w 

trakcie dnia, co potwier-

dza znane "five o'clock 

tea time", czyli przerwa 

na herbatę o 17. 

Mimo że nie w każdym 

kraju taka przerwa ma 

swoją nazwę czy określo-

ną godzinę, ludzie chęt-

nie robią przerwy w pra-

cy, bo podnosi to produk-

tywność w ciągu dnia. 

Trzeba jednak pamiętać, aby te 

przerwy nie trwały za długo i ogra-

niczyły się jedynie do kilkunastu 

minut, aby zdążyć z zaplanowaną 

pracą i nie zostawać po godzinach. 

8-godzinny tryb pracy to standard 

przyjęty przez wiele korporacji na 

świecie. Większość pracowników 

pracuje w trybie godzin 9-17, a 

resztę czasu pracownik może, a 

nawet powinien przeznaczyć na 

zajęcia niezwiązane z pracą. Euro-

pejczycy pracują jednak dłużej. I 

choć mogą być różne tego przyczy-

ny, jak np. wdrażanie nowych pro-

jektów, nadmiar obowiązków lub 

chęć rozwoju własnej kariery, prze-

kłada się to na mniej czasu spędzo-

nego między innymi z najbliższymi. 

Szwedzi, aby zapobiec takiej sytu-

acji, postanowili wprowadzić 6-

godzinny dzień pracy. Okazało się, 

że taki system się u nich sprawdza, 

a zatrudnione w takim trybie osoby 

pracują bardziej wydajnie. Po wy-

biciu godziny 15, biura pustoszeją, 

a zapełniają się lokalne restauracje 

i kawiarenki. 

Kto pracuje najkrócej a kto najdłu-

żej? 

Ile czasu w praktyce spędzają w 

pracy Szwedzi? Zgodnie z danymi 

Eurostatu z 2015 roku, to nie do 

nich należy podium. Najkrócej pra-

cują... Litwini, spędzając w biurze 

tygodniowo 39,6 godzin, co daje 

nieco mniej niż 8 godzin dziennie! 

Najwięcej czasu w pracy spędzają 

Islandczycy, bo aż 45,1 godziny 

tygodniowo, co daje ok. 9 godzin 

dziennie. Na drugim miejscu, za-

skakująco, znalazła się Grecja. Pol-

Ile godzin pracuje się w Europie? 
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Komisja Zakładowa  

SOLIDARNOŚĆ 

77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

Mężczyzna usiadł i myśląc o pytaniu 

chłopca i jeszcze bardziej się zdener-

wował. Jak on mógł zadać mi takie 

pytanie. Zaczął rozmyślać. 

Może miał potrzebę kupić coś nie-

zbędnego za te 50 $, nie pyta często o 

pieniądze. 

Mężczyzna poszedł do pokoju chłopca 

i otworzył drzwi. 

TATA: Śpisz synku? 

SYN: Nie tato, nie śpię 

TATA: Tak sobie pomyślałem, że mo-

że byłem zbyt surowy dla ciebie. To 

był naprawdę ciężki dzień dla mnie i 

wyładowałem się na tobie. Oto 50 $ o 

które mnie poprosiłeś. 

Mały chłopiec usiadł na łóżko i 

uśmiechnął się. 

SYN: Ach, dziękuję tato. 

Po czym spod poduszki wyciągnął 

pomarszczone banknoty. Mężczyzna 

zobaczywszy, że chłopiec miał pienią-

dze zaczyna się denerwować. 

TATA: Dlaczego chcesz pieniądze 

SYN: Tato, mogę Cię o coś zapytać? 

TATA: No jasne, o co chodzi? 

SYN: Tato, ile zarabiasz na godzinę? 

TATA: To nie twoje sprawa. Dlaczego 

zadajesz mi takie pytanie? 

SYN: Ciekawy byłem. Powiedz mi 

proszę ile zarabiasz na godzinę. 

TATA: No, jak tak bardzo chcesz wie-

dzieć zarabiam 100 $ na godzinę. 

SYN: Oj! (z opuszczoną głową), tato, 

pożyczyłbyś mi 50 $? 

Tata się wkurza. 

TATA: Jedyny motyw dlaczego mnie 

o to zapytałeś, bo chciałeś żebym po-

życzył ci pieniędzy na zakup jakieś 

głupiej zabawki, albo innej bezsen-

sownej rzeczy do swojego pokoju i do 

łóżka. 

Zastanów się nad tym dlaczego jesteś 

takim egoistą. Ja pracuję ciężko cały 

dzień a ty zachowujesz się tak niedoj-

rzale. 

Mały chłopczyk poszedł w ciszy do 

swojego pokoju i zamknął drzwi. 

skoro je masz? 

SYN: Ponieważ nie miałem wystar-

czająco, ale teraz już mam. 

Tato, mam 100 $ teraz. Mogę kupić 

jedną godzinę z twojego czasu. Proszę 

przyjdź wcześniej jutro z pracy. 

Chciałbym zjeść z tobą kolację. 

Tata oniemiał. Objął synka i błagał o 

przebaczenie. 

To jest tylko historyjka, która ma 

przypomnieć wam wszystkim, że nie 

jest tylko ważne aby pracować ciężko 

całe życie. Nie zdajemy sobie sprawy 

z tego, że czas ucieka nam między 

palcami, a my nie spędzamy go z oso-

bami bliskimi, ważnymi, tymi które 

kochamy. Jeżeli umarlibyśmy jutro, 

firma dla której pracujemy łatwo nas 

zastąpi w kilka dni, ale rodzina i przy-

jaciele będą nas opłakiwać przez resz-

tę ich życia. Pomyślmy więc dlaczego 

tak bardzo jesteśmy pochłonięci pracą. 

Istnieją ważniejsze rzeczy. 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Tato. ... 
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