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Spotkania opłatkowe stają się okazją do
wspólnego przeżywania zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego
Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna
atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu
zorganizowanemu przez Region Podlaski NSZZ
„Solidarność”. Uroczystość odbyła się 16 grud-
nia w siedzibie Zarządu Regionu w Białym-
stoku. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Metropolita Białostocki Edward Ozorowski, oraz
kapelani Solidarności po wspólnej modlitwie i ży-
czeniach świąteczno-noworocznych dzielili się
opłatkiem z członkami Zarządu Regionu, Komisji
Rewizyjnej i pracownikami ZR. W uroczys-
tościach wziął udział nowy Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski były pracownik zarządu
regionu oraz inni dostojni goście - przyjaciele
Solidarności. n
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Adresy Oddziałów 
Zarządu Regionu Podlaskiego 
NSZZ „Solidarność”

1. Region Podlaski 
Oddział w Bielsku Podlaskim 
17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Piłsudskiego 25 
tel. 508-146-327

2. Region Podlaski 
Oddział w Hajnówce 
17-200 Hajnówka 
ul. 3 Maja 24
tel. 508-146-384

3. Region Podlaski
Oddział w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka
ul. Torowa 15
tel. 508-146-367

4. Region Podlaski Oddział w Łapach
18-100 Łapy
ul. Armii Krajowej 1
tel. 508-146-393

5. Region Podlaski
Oddział w Siemiatyczach 
17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 19 
tel. 508-146-439

6. Region Podlaski Oddział w Grajewie
19-200 Grajewo
Pl. Niepodległości 22
tel. 508-146-291

7. Region Podlaski Oddział w Sokółce 
16-100 Sokółka 
ul. Piłsudskiego 8 
tel. 508-146-308

8. Region Podlaski 
Oddział w Mońkach 
19-100 Mońki 
ul. Leśna 3
tel. 508-146-274

9. Region Podlaski 
Oddział w Suwałkach 
16-400 Suwałki 
ul. Kościuszki 32 
tel. 508-146-583

10. Region Podlaski 
Oddział w Augustowie 
16-300 Augustów 
ul. Hoża 2b 
tel. 508-146-584

11. Region Podlaski 
Oddział w Wysokiem Mazowieckiem 
18-200 Wysokie Mazowieckie 
ul. Ludowa 19 
tel. 513-045-204

Z PRAC ZARZĄDU REGIONU

Spotkanie opłatkowe



13 grudnia br. o godzinie 18.00, w kościele
pw. Św. Rocha została odprawiona msza  św. w
intencji Ojczyzny, ofiar stanu wojennego oraz
członków NSZZ „Solidarność”. Po mszy św.
nastąpił przemarsz ulicą Lipową i Rynkiem Koś-
ciuszki pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Podczas przemarszu zostały odmówione mod-
litwy oraz złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar
katastrofy w Smoleńsku oraz pod tablicą pamiąt-
kową Więzionych, Represjonowanych, Interno-
wanych. W marszu brały udział poczty sztanda-
rowe, harcerze oraz setki uczestników. Pod
pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono
kwiaty oraz zostały odmówione modlitwy które
zamykały uroczystości. 

Dwóch lat więzienia i podania wyroku do
publicznej wiadomości zażądał prokurator
IPN dla b. komendanta wojewódzkiego MO w
Białymstoku. Pion śledczy Instytutu stawia
mu zarzuty związane z działaniami państwa
komunistycznego wobec opozycji w grudniu
1981 r.

IPN postawił b. komendantowi wojewódz-
kiemu MO w Białymstoku, obecnie 83-letniemu
Sylwestrowi R. zarzuty związane z działaniami
państwa komunistycznego wobec opozycji 
w grudniu 1981 r. Jest on oskarżony o to, że 
w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 r., jako
funkcjonariusz państwa komunistycznego 
- komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej w
Białymstoku – „przekroczył swoje uprawnienia w
ten sposób, że bezprawnie pozbawił wolności
członków ówczesnych związków zawodowych,
m.in. NSZZ Solidarność i NSZZ Solidarność
Rolników Indywidualnych”. Według IPN, interno-
wania miały miejsce na mocy przepisów o wpro-
wadzeniu stanu wojennego, które - jak wynika 
z ustaleń historycznych i orzecznictwa sądo-
wego - jeszcze wtedy nie obowiązywały. Jak
podkreśla IPN, stanowiło to „poważne prześla-
dowanie" z powodu przynależności pokrzyw-
dzonych do tych związków zawodowych. 
W sumie chodzi o 55 czynów kwalifikowanych
jako zbrodnie komunistyczne, będące jedno-
cześnie zbrodniami przeciwko ludzkości. Proces
przed białostockim sądem rejonowym trwał
blisko rok. Prokurator IPN w Białymstoku
Radosław Ignatiew mówił, że decyzje o pozba-
wieniu wolności działaczy ówczesnej opozycji
były wydane „ewidentnie" z naruszeniem prawa

i miały „stygmatyzować pokrzywdzonych,
uznanych za rzeczywistych czy potencjalnych
przeciwników ustroju". Podkreślił, że z ustawy o
IPN takie czyny są kwalifikowane jako zbrodnie
komunistyczne i zbrodnie przeciwko ludzkości. -
Znając realia tamtych czasów można
powiedzieć, że oskarżony miał swoich
przełożonych, wykonywał rozkazy. No ale polski
system prawa karnego nie zna możliwości
zasłaniania się doktryną tzw. ślepych bagnetów:
"nie odpowiadam, bo wykonuję to, co mi
rozkazano, czy z racji tego, gdzie wtedy byłem
usytuowany, jakie wykonywałem obowiązki
służbowe" - mówił prokurator Ignatiew.
Oskarżyciele posiłkowi: Józef Nowak, Jerzy
Zacharczuk i  Stanisław Mogielnicki - działacze
dawnej opozycji, zatrzymanych i internowanych
w grudniu 1981 roku, w większości poparli te
wnioski. Jeden z nich chce jednak kary surow-
szej - 3 lat więzienia bez zawieszenia a dodat-
kowo - degradacji oskarżonego do stopnia sze-

regowca. Inny z oskarżycieli posiłkowych złożył
wniosek o 1 mln zł zadośćuczynienia za doz-
nane wówczas krzywdy. Obrońca oskarżonego
chce uniewinnienia. Wyrok Sąd Rejonowy w Bia-
łymstoku ma ogłosić 22 grudnia.
n

34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Sprawiedliwość po 34 latach?



Renowacja i haftowanie
sztandarów związkowych, 

organizacji społecznych 
i stowarzyszeń.

Ceny konkurencyjne. 
Kontakt: Ewa Sypytkowska, 
Białystok tel. 600-776-365

Mija czterdzieści pięć lat od masakry bez-
bronnej ludności Wybrzeża. W grudniu 1970 ro-
ku, na rozkaz władz partii, nazywającej siebie
robotniczą, użyto broni przeciw robotnikom, któ-
rzy pragnęli jedynie upomnieć się o godne życie
dla siebie i swoich rodzin. Winni tej zbrodni nig-
dy nie zostali i już nie zostaną ukarani. Stanisław
Kociołek, ówczesny wicepremier i Wojciech Ja-
ruzelski wówczas minister obrony narodowej,
odpowiedzialni za krwawą pacyfikację strajków
robotniczych w Szczecinie, Gdyni, Gdańsku i El-

blągu, odeszli nie odpowiedziawszy za swoje
haniebne decyzje. Bezkarność sprawców tamtych
wydarzeń była przyzwoleniem na kolejną krwawą
w swych skutkach decyzję o pacyfikacji strajków
górniczych w grudniu 1981 roku. NSZZ „Solidar-
ność” oddaje hołd wszystkim poległym, pokrzyw-
dzonym i ich rodzinom. Nigdy nie zapomnimy, że
również dzięki ich poświęceniu, ich ofierze żyjemy
dziś w wolnej Polsce, tę wolność musimy mądrze
zagospodarować, jesteśmy im to winni.

Gdańsk, dn. 9 grudnia 2015 roku

Jacek Kaczmarski, czyli bard Solidarności,
ma swoją ulicę w Białymstoku. Radni na
wniosek Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” zdecydowali o nadaniu nazwy z
jego imieniem i nazwiskiem dla jednej z ulic na
osiedlu Antoniuk pomiędzy Aleją Solidarności i
ulicą Broniewskiego.

Jacek Kaczmarski, zmarły przed 11 laty w
Gdańsku to postać legendarna. Poeta, prozaik,
kompozytor, piosenkarz, twórca tekstów
piosenek. Znany głównie dzięki piosenkom o
tematyce historycznej, tj. „Rejtan, czyli raport
ambasadora”, „Sen Katarzyny II”, „Lekcja historii
klasycznej” i wielu innych. Stworzył również
wiele utworów o tematyce społeczno-politycznej
– najbardziej znane to: „Mury”, „Nasza klasa”,
czy „Obława”. Nazywano go bardem
Solidarności, ponieważ to, co tworzył, było
traktowane powszechnie jako głos
antykomunistycznej opozycji w latach PRL.

– Ulica Jacka Kaczmarskiego na osiedlu
Antoniuk to niewielki łącznik pomiędzy Aleją

Solidarności i Broniewskiego. Inicjatorem
nadania nazwy tej ulicy był związek NSZZ
Solidarność. Wszystko więc będzie się
komponować, bo z jednej strony jest Aleja
Solidarności, a obok Tuwima, Broniewskiego,

czyli polskich poetów. Nie ma tam żadnych
adresów, więc nie będzie kłopotów z wymianą
dokumentów powiedział radny Paweł
Myszkowski, który też przedstawiał projekt
uchwały w tej sprawie.                                            n

Bard Solidarności ma swoją ulicę
w Białymstoku

Stanowisko KK nr 10/15 ws. Grudnia ‘70



Józef Mozolewski został pierwszym
przewodniczącym Wojewódzkiej Rady
Dialogi Społecznego. Funkcja przewodni-
czącego ma charakter rotacyjny i potrwa rok.
W kolejnych latach obejmą ją przedstawiciele
strony pracodawców, strony rządowej i sa-
morządowej. To efekt porozumienia wszyst-
kich członków Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego.

- Wybór przewodniczącego to efekt
consensusu nas wszystkich. Liczymy, że pod
nowym przewodniczącym rada nabierze dużo
siły i rozpędu. I wszyscy będziemy wspólnie
pracować i działać na rzecz naszego woje-
wództwa – mówił Wojciech Winogrodzki, przed-
stawiciel strony pracodawców. Pierwsze posie-
dzenie WRDS w dniu 7 grudnia jest związane 
z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015
roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie z jej
zapisami to marszałek danego województwa
powołuje i odwołuje członków Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego. W Białymstoku
Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa
Podlaskiego na członków Rady powołał 26
członków. I to oni jednogłośnie wybrali naj-
pierwszego przewodniczącego – Józefa Mozo-
lewskiego, a potem 8 wiceprzewodniczących.
Na tę funkcję wybrani zostali: Jerzy Leszczyński,
Ireneusz Wiśniewski, Wojciech Winogrodzki,
Zbigniew Jan Lenart, Krzysztof Żukowski, Rafał
Waluś, Wiesław Żyliński i Jerzy Kuryś. Po wy-
borze nowo wybrany przewodniczący poinfor-
mował, że pierwsze posiedzenie ogólnopolskiej
Rady Dialogu Społecznego zaplanowane zos-
tało na 15 grudnia. 

- Już rozmawiałem na ten temat z przewod-
niczącym Rady Piotrem Dudą. W skład tej rady
wchodzi aż ośmiu ministrów konstytucyjnych na
czele z wicepremierem Mateuszem Morawiec-
kim, a to oznacza, że rozpatrywane problemy
znajdą tam rozstrzygnięcie – nie ma wątpliwości
Józef Mozolewski. On sam za najważniejsze i
główne zadanie Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego uznaje:

- Wsparcie realizacji Strategii Województwa
Podlaskiego – to jest ta mapa po której powin-
niśmy się poruszać – podkreśla przewodniczący
Mozolewski. – Oczywiście i wiele innych zadań
będzie przedmiotem naszych obrad. Ale prio-

rytetem na pewno będzie wspieranie przed-
siębiorczości na terenie województwa podlas-
kiego. Członkowie rady uchwałą ustalili liczbę
przedstawicieli organizacji wchodzących w skład
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
Białymstoku: strony pracowników Rady po 4
osoby, strony pracodawców w Radzie – po 3
osoby.

– To nowe ujęcie Rady daje nadzieję, że ta
Rada nie będzie tylko na papierze. A przed
naszym województwem bardzo poważne zada-
nia związane z jak najlepszym wykorzystanie
nowej perspektywy finansowej na lata 2014-
2020 – podkreślał Wiesław Zyliński, Wicewo-
jewoda Podlaski. Jednak pełni nadziei i wiary 
w sukces WRDS byli wszyscy zgromadzeni na
sali. Ireneusz Wiśniewski, przewodniczący Rady
OPZZ Województwa Podlaskiego wyraził na-
dzieje, że nowy przewodniczący będzie najlepiej
rozumiał potrzeby ludzi pracy, zaapelował też o
większą współpracę z samorządowcami i parla-
mentarzystami podlaskiego. Wojciech Wino-
grodzki jako przedstawiciel pracodawców ma z

kolei nadzieję, że sprawnie funkcjonująca Rada
pozwoli na uniknięcie konfliktów społecznych w
przyszłości. Nadzieje związane z konkretnymi
zadaniami i pracą na rzecz województwa
wyrazili też na koniec Jerzy Leszczyński i Jan
Zalewski.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to
forum trójstronnej współpracy strony pracow-
ników, strony pracodawców oraz strony rządo-
wej. Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia
warunków rozwoju społeczno-gospodarczego
oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej
gospodarki i spójności społecznej. Rada działa na
rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności
społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.
Działa także na rzecz poprawy jakości
formułowania i wdrażania polityk oraz strategii
społeczno-gospodarczych, a także budowania
wokół nich społecznego porozumienia w drodze
prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i
regularnego dialogu organizacji pracowników i
pracodawców oraz strony rządowej.

Żródło: Wrota Podlasia

Pierwsze posiedzenie WRDS 
w Białymstoku



„Wolność kocham i rozumiem, wolności
oddać nie umiem” - pod takim hasłem w dniu
11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 11 w
Białymstoku odbyły się uroczystości patrio-
tyczne w 34 rocznicę ogłoszenia stanu
wojennego oraz z okazji 35. lecia NSZZ
„Solidarność”.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Ks.
Arcybiskup Senior Diecezji Białostockiej dr
Stanisław Szymecki, ks. Prałat Roman Balu-

nowski, ks. Prałat Adam Skreczko, ks. Prałat
Antoni Lićwinko, ks. Kanonik Ryszard Puci-
łowski, ks. Andrzej Rogoziński, Marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, z-ca
prezydenta Białegostoku Adam Poliński, poseł
na sejm RP Dariusz Piontkowski, przedsta-
wiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
służb mundurowych, Instytutu Pamięci Naro-
dowej, rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
członkowie NSZZ „Solidarność” z lat 80.,
członkowie Klubu Więzionych, Internowanych 
i Represjonowanych, nauczyciele oraz licznie

przybyła młodzież szkolna. - Cieszę się, że po-
kolenie tych, którzy walczyli o wolność, spotyka
się z najmłodszym pokoleniem Polaków -

powiedział przewodniczący Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef
Mozolewski, który razem z dyrektor szkoły
Bożeną Chodyniecką przywitał przybyłych na
uroczystości gości. Zwracając się do zgroma-
dzonych na uroczystościach, ks. abp. Senior dr
Stanisław Szymecki powiedział, że od zawsze
był, jest i będzie przyjacielem Solidarności oraz
to że bardzo ceni sobie dobrą współpracę przez
te wszystkie lata. - W państwie bloku komunis-

tycznego zawiązał się Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy, który zaczął w sposób
demokratyczny funkcjonować, budować swoje
struktury i przygotowywać społeczeństwo do
istnienia w demokracji - mówił Józef
Mozolewski - Wprowadzony 13 grudnia 1981 r.
stan wojenny miał tą pracę zniweczyć. To był
smutny czas, który na wiele lat odebrał nam
nadzieję na budowanie wolnej i niepodległej
ojczyzny. Jednak podziemie solidarnościowe
nie poddawało się, działało. Nie prowadziło
bezpośredniej walki, ale informowaliśmy, że
jesteśmy, że walczymy i cały czas była ta
nadzieja, że wygramy. I wygraliśmy. Za to
wszystko bardzo serdecznie dziękuję ludziom
Solidarności z lat 80. oraz tym którzy przysłużyli
się tym przemianom.

„Z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ „Soli-
darność” składamy wyrazy wdzięczności, sza-
cunku i szczerego podziękowania za trud
włożony w powstanie, przetrwanie i funkcjono-
wanie Związku. Wyrażamy nadzieję, że solidarni
w czynach i ciągłym dążeniu do prawdy wszyscy
razem, zawsze stać będziemy w obronie
poszanowania praw i godności człowieka" -
grawertonami z taką sentencją uhonorowani
zostali  kapłani: Jego Ekscelencja Ksiądz

„Wolność kocham i rozumiem"



Arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź Metropolita
Gdański, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
prof. dr hab. Edward Ozorowski Metropolita
Białostocki, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcy-
biskup Senior dr Stanisław Szymecki, Ksiądz
Prałat Antoni Lićwinko, Ksiądz Prałat Bogdan
Maksimowicz, Ksiądz Kazimierz Litwiejko,
Ksiądz Andrzej Rogoziński Duszpasterz Ludzi
Pracy oraz Ksiądz Kanonik Ryszard Puciłowski
Kapelan Regionu Podlaskiego NSZZ „Soli-
darność”. 

Dwudziestu jeden działaczy podziemia
solidarnościowego otrzymało z rąk marszałka
województwa Jerzego Leszczyńskiego okolicz-
nościowe grawertony. Za odwagę i poświęcenie
w walce o wolność i suwerenność ojczyzny,
niezwykłą wiarę w lepszą Polskę oraz niezłomne
działanie dla dobra Narodu Polskiego
odznaczeni zostali:  Bogdan Budrecki, Zygmunt
Bujalski, Regina  Filipowicz, Stanisław  Horbacz,
Jerzy Jamiołkowski, Stanisława Korolkiewicz,
Kazimierz  Leszczyński, Stanisław Litwinowicz,
Oleg Łatyszonek, Krzysztof  Nowakowski,
Cezary Nowakowski, Małgorzata  Nagórska-
Wróblewska, Walenty Olendzki, Alicja Połubok,
Janusz Purwin, Grażyna Rynkiewicz, Jan
Radziwon, Antoni Skrzypko, Władysław
Tokarski, Mirosław Trzasko, Dorota Wiszowata. 

- My jesteśmy zwykłymi prostymi ludźmi,
nie z pierwszych stron gazet, ale  to my
otrzymaliśmy to odznaczenie regionalne, z
którego jesteśmy bardzo dumni - powiedziała
Stanisława Korolkiewicz w imieniu uhonoro-

wanych osób - Białystok i białostocczyzna jest tą
ziemią którą najbardziej kochamy i tą częścią
Polski której służyliśmy i której będziemy służyć.
Za zasługi w rozwoju i promowaniu ideałów
„Solidarności” uhonorowani zostali: Barbara
Bojaryn – Kazberuk - Dyrektor Oddziału IPN w
Białymstoku. Dariusz Ciszewski - Prezes KPKM
w Białymstoku, Marek Kietliński - Dyrektor
Archiwum Państwowego w Białymstoku, Ewa
Bojarzyńska - Dyrektor Zespołu Szkół w Kory-
cinie im. „Solidarności”, Anna Kaliszewicz,
Bożena Chodyniecka - Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, Józef
i Alfreda Popiełuszko oraz Teresa Boguszewska.
Podziękowania w formie okolicznościowego
medalu za działalność w latach 80., godne
reprezentowanie Związku oraz trwanie przy jego
ideałach otrzymali: Stanisław Marczuk, Roman
Wilk, Henryk Łupiński, Tadeusz Waśniewski,
Bogusław Dębski, Krzysztof Florczykowski,
Lech Feszler, Zbigniew Toporkiewicz, Jan
Srzedziński, Krystyna Łukaszuk, Bronisław
Chełmiński, Teresa Gąsowska, Henryk
Zdziennicki i Mieczysław Marcinowicz.  Pod-
sumowano także Konkurs Plastyczny „Polska -
mój kraj” oraz konkurs literacki „Żyję w wolnym
kraju - co to znaczy?”. Młodzież z podlaskich
szkół została nagrodzona za udział w tych
konkursach, których celem było uczczenie
XXXV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność",
zainteresowanie młodzieży szkolnej historią
Polski XX wieku, zwłaszcza minionego 35-lecia

oraz propagowanie postaw patriotycznych.
Nauczyciele i młodzież ze szkoły podstawowej
nr 11 zaprezentowali część słowno-muzyczną
uroczystości. Ze wzruszeniem i „łezką w oku”
zgromadzeni wysłuchali pieśni patriotycznych 
i wierszy przygotowanych przez młodzież. To
była znakomita lekcja historii. Nie tylko ze
względu na samą dzisiejszą uroczystość, ale też
przygotowania do niej, które trwały wiele
tygodni. Dziś wiele z nich nie tylko zna fakty
dotyczące historii związku zawodowego
Solidarność, ale też zdaje sobie sprawę z ich
znaczenia.  n



35 lat minęło… jak jeden dzień.
Mamy za sobą 35-

lecie powstania NSZZ
„Solidarność”. To czas
przemyśleń i refleksji o
mijającym czasie, o tym,
co już było, o nas
samych, i przede
wszystkim o przyszłości.
W takich chwilach nie

można zapomnieć o la-
tach komunizmu - peł-
nych strachu, obłudy,
kłamstwa, inwigilacji. O
latach, gdzie normalne,
szczęśliwe życie prak-
tycznie nie było możliwe.
Nie mogliśmy zapomnieć
o ludziach - pełnych na-
dziei, ale też odwagi i de-
terminacji, by o tę wol-
ność i godność walczyć.
Walczyć na różne spo-
soby: słowem, ale i czy-
nem, nierzadko za tę
wolność poświęcając na-
wet życie. Dziękując
Bogu za to 35-lecie,
modliliśmy się za dusze
naszych zmarłych kole-
żanek i kolegów, kapła-
nów i wszystkich tych
którzy poświęcili swoje
życie za ideały Solidar-
ności. 

NSZZ „Solidarność” tak jak 35 lat temu i dziś
broni interesów społecznych. Nadal nasze
działania są skierowane na dążenie do godności
i bezpieczeństwa - dziś przede wszystkim w
miejscach pracy. Wiele się zmieniło na lepsze,
ale wiele kwestii chcemy jeszcze naprawić.
Świętując w tym roku nasz jubileusz, posta-
owiliśmy uczcić go nietypowo. Chcieliśmy przy-
pomnieć historię właśnie tej walki o wolność,
postulaty, które staramy się realizować od 35 lat:
prawo do godnej pracy, emerytury, szacunku,
dobrobytu, bezpieczeństwa - państwa obywatel-
skiego. Chcieliśmy pokazać, że związki zawo-
dowe są w stanie przyczynić się do rozwoju
ekonomicznego państwa. Dawaliśmy za przy-
kład chociażby kraje skandynawskie. Pod-
kreślaliśmy znaczenie i rolę autentycznego
dialogu społecznego. Postanowiliśmy o tym
wszystkim w tym mijającym roku mówić: w prasie,
w telewizji, w radiu, na billboardach. Zależało
nam, by o zasługach „Solidarności” mówiło się
głośno. Zależało nam też, aby o „Solidarności”
mówili ludzie młodzi. W nich przecież jest siła i
nadzieja na lepsze jutro. Dlatego właśnie z myślą
o młodych zorganizowaliśmy wystawę, jubile-
uszową w siedzibie Zarządu Regionu, przy-
gotowaliśmy konspekty żywej lekcji historii oraz
zorganizowaliśmy dla młodzieży szkolnej kon-
kursy plastyczne i literackie. Zrealizowaliśmy w
ramach obchodów naszego święta społeczną
kampanię edukacyjno-informacyjną. Mamy na-
dzieję, że owoce tych działań już w najbliższej
przyszłości przyczynią się pozytywnie dla rozwoju
naszego Związku. n

W ramach jubileuszowej kampanii obchodów 35 rocznicy powstania
NSZZ „Solidarność”, na ulicach Białegostoku i Suwałk pojawiły się
bilboardy promujące takie wartości jak praca i odpowiednia płaca, godne
życie, prawo do wyrażania własnych poglądów, wolność. 

Uroczystość otwarcia Wystawy Jubileuszowej poświęconej 35. leciu
NSZZ „Solidarność” Region Podlaski.

Uroczystości jubileuszowe w Augustowie.Uroczystości jubileuszowe w Mońkach.

Msza Święta, poświęcenie krzyża Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarności” przez metropolitę białostockiego ks. arcybiskupa Edwarda
Ozorowskiego, zasadzenie jubileuszowego dębu oraz piknik rodzinny w
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa.



XV Sesję Rady Miasta Grajewo, która
odbyła się 26 listopada 2015 roku rozpoczęła
szczególna uroczystość. Burmistrz Miasta
Grajewo Dariusz Latarowski oraz Przewod-
nicząca Rady Miasta Halina Muryjas-Rząsa w
imieniu władz samorządowych wręczyli po-
dziękowania grajewskim działaczom Solidar-
ności z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność". Pamiątkowe  grawertony z po-
dziękowaniami otrzymali: Bronisław Chełmiński,
Wanda Mieczkowska, Teresa Pelc, Mieczysław
Reut, Danuta Reinke, Barbara Skibniewska,
Sabina Litwinowicz, Ireneusz Szczepański,
Jerzy Polubicki, Krystyna Ginka, Zenon
Gardocki.

Słowa podziękowania za nadanie parkowi
miejskiemu imienia Solidarności oraz za
przekazane wyróżnienia działaczom grajewskiej
Solidarności bardzo aktywnych w latach
osiemdziesiątych przekazał Wiceprzewod-
niczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” Eugeniusz Formejster. Wspomniał

także nieżyjących działaczy: Mariana Czacz-
kowskiego, Wiesława Sufryda, Juliana Litwino-
wicza, Longina Śliwińskiego. W swoim wystąpie-
niu Eugeniusz Formejster podkreślił bezinte-
resowne oddanie wymienionych osób idei
Solidarności, w organizowanie Związku na Ziemi
Grajewskiej, ich działania na rzecz innych ludzi.

Mówił także o braku realizacji postulatów sierp-
niowych w wolnej Polsce, szczególnie tych pra-
cowniczych i społecznych. Zaapelował do władz
państwowych, samorządowych pracodawców,
związków zawodowych o wspólną pracę w du-
chu dialogu społecznego na rzecz dobrych roz-
wiązań dla wszystkich obywateli. n

27 listopada br. w sali konferencyjnej
Zarządu Regionu w Białymstoku odbyło się
kolejne spotkanie z przewodniczącymi oraz
członkami KZ NSZZ „Solidarność”. Na zebraniu
podsumowano działalność Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w 2015 roku.
Zgromadzonych gości przywitał Przewodni-
czący ZR - Józef Mozolewski. 

Wiceprzewodniczący ZR - Eugeniusz
Formejster przedstawił statystyki i ankietę
fluktuacyjną dotyczącą podlaskich struktur
związku. Następnie uczestnicy mieli okazję
wysłuchać informacji z pracy poszczególnych
Działów Regionu Podlaskiego NSZZ „S”
dotyczących działalności w roku 2015. Kolejnym
punktem spotkania był referat o szerokich
formach dialogu i negocjacji, który
zaprezentował dr Piotr Chlebowski. Na
zakończenie, Przewodniczący ZR - Józef
Mozolewski podziękował wszystkim
uczestnikom za udział oraz wskazał na potrzebę
cykliczności takich zebrań. Poprzednie
spotkania z przewodniczącymi odbyły się w
Oddziałach Zarządu Regionu Podlaskiego w
Suwałkach i Augustowie.

Spotkania z przewodniczącymi
Organizacji Zakładowych NSZZ „S”

Grajewo dziękuje działaczom Solidarności



Konsekwencje zmiany, która rozpoczęła się
w Polsce kilka tygodni temu dobrze opisał Pa-
weł Kowal, który w rozmowie z radiem RMF
stwierdził, że historia III RP właśnie się kończy.
I choć dziś obserwujemy frontalną obronę za-
konserwowanego przez ostatnie lata status
quo, to nie wydaje się, by przyniosło to oczeki-
wany rezultat.

Rafał Ziemkiewicz, pisząc o PiS i Jarosławie
Kaczyńskim, lubi powtarzać, że polityk ten konsek-
wentnie stawia na zero. Szef PiS nie po to czekał
tyle lat na swoją szansę i kolej (samodzielną
większość w Sejmie), nie po to odrzucał kolejne
suflowane mu kompromisy, by dziś, gdy na ruletce
wypadło oczekiwane zero i ma w ręku (niemal)
pełną władzę, zadowolił się nieznaczną korektą
systemu. Zmiana, którą wprowadza nowy rząd
trwale zmieni rzeczywistość, w jakiej żyjemy, a być
może również styl demokracji w naszym kraju. To
już pytanie z dziedziny metapolityki, ale przecież i
sam Kaczyński często do niej się odwołuje, i warto
zwrócić uwagę na wypowiedzi choćby Viktora
Orbana - jasno wynika z nich, że demokracja
liberalna traktowana jako jedyny możliwy system
nie zdała egzaminu we współczesnej Europy. Nie
wiemy dziś, co do końca proponuje nam w zamian
PiS. Ale jest to zmiana wyraźna. Nie ma się zatem
co dziwić, że daleko idące pomysły przebudowy
polskiego państwa budzą niepokój i ostry sprzeciw
elit broniących status quo i dotychczasowy rozkład
sił - wszak to gra o ich być albo nie być. Co jednak
ważniejsze (także dla obozu rządowego), obawy
pojawiają się również wśród osób z szeroko

rozumianej prawicy. To tęsknota za mniej
konfrontacyjnym stylem prowadzenia polityki, za
czymś, co można określić Platformą-bis po prawej
stronie. To ledwie skrywane oczekiwanie partii
(rządu), która niczego w gruncie rzeczy by nie
zmieniła, ale byłaby dobrze odbierana (najlepiej w
głównych mediach), dobrze ubrana i co najwyżej
korygująca dotychczasowy kurs na politykę ciepłej
wody. Tak się oczywiście nie stanie - Kaczyński
zbyt długo czekał na moment przeprowadzenia
gruntownych zmian, by dzisiaj miał cofnąć się tylko
dlatego, że telewizje urządziły kolejny seans
wyrywania włosów z głowy, autorytety załamały
ręce, a zamówiony przez „Wyborczą” sondaż
pokazał spadek notowań o kilka punktów
procentowych. Co nie znaczy, że nie należy przejąć
się i tymi wyborcami. etensje bowiem można mieć
jednak do opakowania tej gruntownej zmiany. Jak
się wydaje, niemal wszystkie trudniejsze ruchy
nowego rządu powinny być lepiej komunikowane
obywatelom. Wszak nie tylko twardy elektorat,
świadomy tego, o co toczy się gra, powinien mieć
poczucie, że wie i zna kierunek, w którym idzie PiS.
Chodzi o niektórych polityków, którzy są w
pierwszym szeregu, o spójność (a w zasadzie jej
brak) przekazu, o czytelną „mapę drogową” tego,
co i jak planuje nowy gabinet. Tego brakuje - i to
wykorzystują dziś politycy opozycji i jak zwykle
nieprzychylne telewizje. Po szczegóły odsyłam do
tekstu Pawła Wójcika. Niby można na to machnąć
ręką i wzruszyć ramionami - w końcu następne
wybory są dopiero za 3 lata (samorządowe), ale
trochę jednak szkoda tego wymiaru prowadzenia

polityki. Wbrew pozorom to bardzo ważna kwestia,
której zaniechanie może odbić się już wkrótce, i nie
mam na myśli jedynie zamawianych sondaży. A
skoro o nich mowa - wypada zaapelować, by
przestać traktować je śmiertelnie poważnie,
zwłaszcza na takim etapie politycznego sporu i w
takiej odległości od następnych wyborów. Dzisiaj
(choć chyba nie tylko dziś…) badania instytutów
są, co trzeba przyznać z bólem, narzędziem
uprawiania polityki. Barwnie opisał to… Ryszard
Petru, sugerując Monice Olejnik, że tylko kolejne
sondaże, które dałyby spadek notowań PiS
mogłyby wywołać na tyle dużą panikę, by
Kaczyński wycofał się ze swoich pomysłów na
podatek bankowy, zmiany medialne, etc. WIĘCEJ:
Petru wysypał się ws. manipulacji sondażami!? „To
jedyny sposób, by zatrzymać Kaczyńskiego…”
Prawica powinna wytrzymać całą tę hucpę i robić
swoje - choć oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy to,
by nie pozwolić na przesadne rozhuśtanie
„atmosfery”, która w pewnej perspektywie może
zamienić się w odruchowe utożsamianie działań
nowego rządu z łamaniem demokracji. Warto mieć
też na uwadze to, jak duża część wyborców po
prostu domagała się realnej zmiany i szarpnięcia
cuglami - ich nie zadowoliłaby jedynie korekta. Na
razie nowy rząd ma czas, instrumenty rządzenia i,
jak się wydaje, w miarę precyzyjnie naszkicowany
plan zmian. Ciężko się dziwić, że Kaczyński i
spółka chcą to wykorzystać, nawet jeśli koncert
załamujących ręce miał być bardzo głośny.

Marcin Fijołek

Historia III RP właśnie się kończy 
- histeria systemu tego nie zmieni

Podczas pierwszego dnia 4. posiedzenia
Sejmu Izba przeprowadziła pierwsze czytanie
prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 62). Projekt obniża wiek emerytalny do
tego sprzed reformy wydłużającej i zrównującej
do 67. roku życia wiek przechodzenia na
emeryturę przez kobiety i mężczyzn. 

Teraz projektem zajmą się Komisje: Finansów
Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Od
1 stycznia 2016 r. wiek emerytalny ma wynosić 60
lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiany
obejmą zarówno osoby ubezpieczone w
powszechnym systemie emery-talnym (ZUS), jak i
rolników (KRUS). Projekt likwi-duje emerytury
częściowe, które miały łagodzić podwyższenie

wieku emerytalnego. Aktualnie przy-sługują one
kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz
mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem
pracy. Osoby korzystające z tej możliwości
otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które
pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67
lat. Przywrócone zostanie rozwiązanie, zgodnie z
którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzy-
mania najniższego świadczenia emerytalnego
będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu
składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Pro-
jekt przywraca też zasadę przechodzenia sędziego
(prokuratora) w stan spoczynku wraz z osiągnię-
ciem 65 lat. Zachowana zostanie możliwość
wcześniejszego zakończenia pracy (przy 55 latach
u kobiety i 60 latach u mężczyzny), ale pod warun-
kiem 25-letniego okresu pracy w przypadku kobiet

i 30-letniego u mężczyzn. Bez zmian pozostaną
dotychczasowe warunki zajmowania urzędu przez
sędziego i prokuratora do ukończenia 70 lat. Zgod-
nie z projektem, Rada Ministrów ma co trzy lata
dokonywać przeglądu funkcjonowania systemu
emerytalnego i do 31 października następnego ro-
ku kalendarzowego przedstawiać informację w tej
sprawie Sejmowi. Pierwszy taki raport ma być za-
prezentowany w 2017 r. Według wnioskodawcy,
projektowane rozwiązania korzystnie wpłyną na
rynek pracy. Pozwolą m.in. zwiększyć zatrudnienie
absolwentów szkół i obniżyć wysokie bezrobocie
wśród młodych. Mają też ułatwić seniorom podjęcie
decyzji o rezygnacji z pracy ze względu na stan
zdrowia i ograniczyć rosnące bezrobocie wśród
osób powyżej 60 lat. n

Sejm rozpoczął prace nad projektem ws. obniżenia wieku emerytalnego



Zwolnienia lekarskie 
w formie elektronicznej

Od 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać
nam zwolnienie lekarskie w formie elektro-
nicznej. Równolegle jednak - na dotychczaso-
wych zasadach - będą funkcjonowały papierowe
zwolnienia, które będziemy musieli niezwłocznie
dostarczyć swojemu pracodawcy lub ZUS. Druki
zwolnień będzie można stosować do końca 2017
r., natomiast od 2018 r. zwolnienia lekarskie będą
wystawiane w formie elektronicznej (lub w ściśle
określonych wypadkach - w formie wydruku 
z systemu elektronicznego). Zostanie ono prze-
kazane automatycznie do ZUS, bez konieczności
osobistego dostarczania, a także przechowy-
wania kopii przez lekarza. Następnie ZUS prze-
każe elektronicznie zwolnienie pracodawcy, na
jego profil infor-macyjny. Pracodawca dzięki
założeniu bezpłatnego profilu na PUE ZUS zyska
możliwość otrzymywania informacji o zwol-
nieniach lekarskich wystawianych jego pracow-
nikom oraz samych zwolnień. Zwolnienie w mo-
mencie wystawienia przez lekarza zostanie
przekazane przez system komputerowy na
elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, skąd trafi
ono do pracodawcy.

Naukę w szkole
obowiązkowo
rozpoczynać będą
siedmiolatki

Szefowa resortu oświaty chce, by jeszcze
przed końcem roku ustawę podpisał Prezydent. –
Odwracamy coś, co było wbrew dziecku. Zmie-
niamy patrzenie na edukację. Najważniejsze jest
dziecko. Ustawiamy rodzica i nauczyciela w
partnerskich pozycjach – komentowała zmianę
Anna Zalewska. – Ustawa jest tak zaprojekto-
wana, by do minimum ograniczyć ewentualne
zamieszanie. Mamy wystarczającą liczbę miejsc
w przedszkolach. Mamy wyznaczone terminy po
to, by dyrektorzy szkół mogli przygotować się do
zmian – powiedziała minister edukacji. Poza
podwyższeniem wieku rozpoczęcia nauki, projekt
przewiduje ograniczenia dotyczące likwidacji
placówek oświatowych - potrzebna będzie na to
pozytywna opinia kuratora oświaty. Obecnie
obowiązujące przepisy nie zawierają takiego
wymogu - szkołę można zlikwidować nawet, gdy
kurator negatywnie oceni takie postępowanie.

Projekt dotyczący
podatku bankowego

Celem tej ustawy jest pozyskanie dodat-
kowego źródła finansowania wydatków budże-

towych, w szczególności wydatków społecz-
nych, o których jest mowa w programie rządu.
Przygotowany przez PiS projekt przewiduje, że
opodatkowaniem zostanie objęta suma wartości
aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia
obrotów i sald, ponad kwotę 4 000 000 000 zł.
Nowy podatek miałby obowiązywać od 1 lutego
2016 roku. Szacowane wpływy z podatku w
pierwszym roku jego obowiązywania mają
wynieść 6,5-7 mld zł. Autorzy projektu zakładają,
że wprowadzenie podatku nie powinno mieć
wpływu na zmniejszenie dochodów uzyskiwa-
nych z CIT, z uwagi na fakt, że podatek nie bę-
dzie stanowił kosztu uzyskania przychodu i nie
obniży podstawy opodatkowania podatkiem
dochodowym.

Polska przed ETS 
za brudne powietrze

Polska odpowie za nieprzestrzeganie
unijnych norm jakości powietrza. Komisja
Europejska wniosła w pozew do Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
przeciwko naszemu krajowi. Polska przekracza
dopuszczalny poziom natężenia pyłów w
powietrzu. Zgodnie z dyrektywą 2008/50 w
sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy dopuszczalna ilość pyłu
zawieszonego (PM10) w ciągu doby wynosi 50
µg/m3, a średnia w skali roku nie może
przekraczać 40 µg/m3. Jak tłumaczy KE w
swojej decyzji, w Polsce w 35 na 46 stref
pomiarowych wskaźniki przekraczają przyjęte
normy dobowe. Taka sytuacja trwa niezmiennie
od ponad pięciu lat. Dodatkowo wskaźniki
roczne są wyższe niż dopuszczalne w
dziewięciu strefach. Oznacza to, że zdrowie
Polaków jest zagrożone. Zanieczyszczenia
stanowią przyczynę wielu chorób - m.in. astmy,
chorób serca czy nowotworów, głównie raka
płuc.

Podatek od sieci
handlowych może
zacząć obowiązywać 
w I kwartale 2016 roku

Trwają prace nad ostatecznym kształtem
podatku od wielkopowierzchniowych sieci
handlowych. Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, kwota opodatkowania ma
wynieść od 0,5 do 2,0 proc. i być naliczana
jedynie od przychodów ze sprzedaży
detalicznej. Autorzy pomysłu przekonują, że

podatek będzie skonstruowany tak, by
wyrównać szanse między polskimi a
zagranicznymi handlowcami oraz by zatrzymać
w Polsce generowane przez zagraniczne sieci
handlowe zyski. Model opodatkowania powinien
pozwalać na funkcjonowanie wszystkich firm,
powinien też zatrzymać wypływanie z Polski
ogromnych miliardów złotych, które tu są
generowane, są wynikiem naszej konsumpcji, a
jednocześnie zasilają wielkie sieci
międzynarodowe, które nie pozostawiają w
Polsce podatków. Powinien on obciążać tych,
którzy dziś wcale albo prawie wcale nie płacą
podatków, ale oczywiście w takiej formule, żeby
to nie powodowało upadłości tych firm. 

KRÓTKO

Od stycznia nowe
miejsca pracy dla
młodych bezrobotnych

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz
przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego
instrumentu, w ramach którego będą mogli
ubiegać się o refundację części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia społeczne za
zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia.
Dzięki temu powstanie 100 tys. nowych miejsc
pracy dla młodych bezrobotnych. 

Do kogo adresowane jest nowe
rozwiązanie? 

Instrument skierowany jest do bezrobotnych
do 30. roku życia i ma na celu wsparcie ich w
podjęciu zatrudnienia. 

Kto może ubiegać się o refundację? 
Pracodawca lub przedsiębiorca może

zawrzeć ze starostą umowę, na podstawie której
co miesiąc przez rok otrzyma refundację części
kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki na ubezpieczenia
społeczne skierowanego przez urząd pracy
bezrobotnego do 30. roku życia. Przez kolejne
12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal
zatrudniać pracownika, ale już z własnych
środków. 

Co zyskuje młody bezrobotny? 
Możliwość wejścia na rynek pracy.

Gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24
miesiące. Możliwość zdobycia doświadczenia
zawodowego.

Ile powstanie nowych miejsc pracy? 
W ciągu trzech najbliższych lat, czyli w

latach 2016-2018 powstanie 100 tys. nowych
miejsc pracy dla młodych bezrobotnych. W
pierwszym roku będzie to ok. 30 tys. nowych
miejsc pracy. n




