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To „przyjętej przez Naród” wyniośle brzmi, jednak przyjęcie nie 

było entuzjastyczne, by nie powiedzieć, że takie sobie. Po pierwsze 

frekwencja referendalna wyniosła 42,86 procent, czyli nie powalała 

z nóg. Za przyjęciem konstytucji zagłosowało 53,45 procent glosu-

jących, przeciwko było 46,55 procent. Z ponad 12 milionów głosu-

jących 6 300 000 było za a 5 500 000 przeciw. Uprawnionych do 

głosowania było prawie 25 milionów!

Z czego więc się było cieszyć? Z podziału Narodu w tak ważnej 

sprawie?! Może z tego, że ponad połowę dorosłych Polaków konsty-

tucja w ogóle nie interesowała? Mówiąc wprost, Konstytucja stała 

się Konstytucją niezgody narodowej. Dlaczego tak mało osób się 

interesowało w końcu najważniejszym aktem prawnym państwa? 

Bo Naród czasami posługuje się tak zwanym zdrowym rozsądkiem. 

Jak mówił Machiavelli, ludzie w sprawach szczegółowych często się 

mylą, ale w sprawach zasadniczych raczej nie. Już pierwsze zdanie 

Preambuły: W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy 

w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stano-

wienia o Jej losie, jest szalenie kontrowersyjne. Wprawdzie w 1989 r. 

uzyskaliśmy ograniczoną do minimum możliwość wolnych wyborów, 

ale tak naprawdę wszystkie ważne instytucje państwa pozostały pod 

kontrolą ludzi byłej PZPR. Naród czuł, że konstytucja pisana jest dla 

Niego, ale w gabinetach dygnitarzy byłej PZPR bez Jego udziału. 

  Teraz do rzeczy, czyli o dialogu społecznym w Konstytucji. 

W Preambule zawarte jest zdanie: „(...) ustanawiamy Konstytucję 

Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa 

oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu 

władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacnia-

jącej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Art. 12 Konstytucji RP 

precyzuje: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia 

i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawo-

dowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych 

zrzeszeń oraz fundacji”. Można powiedzieć standard. Arcyważnym 

jest art. 20 Konstytucji RP: „społeczna gospodarka rynkowa oparta 

na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz 

solidarności dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi 

podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Ładnie 

brzmi. Wynika z niego, że prowadzenie dialogu społecznego nie 

jest prawem a obowiązkiem. Należy przez to także rozumieć, że 

organa administracji państwowej muszą nie tylko dbać o to, by 

dialog był prowadzony, ale ingerować tam, gdzie zasady wynikające 

z treści art.20 są nieprzestrzegane lub łamane. Organa administracji 

państwowej wszelkiej maści powinny przede wszystkim same 

przestrzegać zapisów Konstytucji. A jak jest? Raczej jak było przez 

wiele lat? Jaki przykład dawali rządzący? Taki, że wszystkie związki 

zawodowe zrezygnowały z udziału w Komisji Trójstronnej? Zrezy-

gnowały, bo przedstawiciele rządu nawet nie udawali, że prowadzą 

dialog. Takie zachowanie było wyraźnym i jednoznacznym sygnałem 

dla pracodawców, jak mogą traktować związki zawodowe. Dlaczego 

mieliby z nimi prowadzić dialog, skoro rząd tego nie czyni. Dlatego 

w wielu firmach jest jak jest, czyli go nie ma. Ilość pracujących 

należących do związków zawodowych w Polsce to w dużej mierze 

„zasługa” rządzących.

  Art. 4. Konstytucji w punkcie 1 mówi: Władza zwierzchnia 

w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Obywatelom między 

innymi przysługuje prawo do zgłaszania inicjatyw ustawodawczych. 

Art. 118. 2. 2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie 

co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. 

Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa. Tylko, co z tego? 

„Solidarność” zebrała blisko 2 miliony podpisów, by przeprowadzić 

referendum w sprawie wieku emerytalnego, ale dla rządzących nie 

miało to żadnego znaczenia. Konstytucja na to pozwala. Konsty-

tucja jest dla władzy, dla sędziów, ale nie dla NARODU. I na koniec 

ważne przypomnienia.  Żeby referendum było ważne, musi wziąć 

w nim udział ponad 50 proc. Polaków. Jednak specjalna ustawa 

o uchwalaniu konstytucji, którą przyjęło Zgromadzenie Narodowe, 

dla referendum konstytucyjnego robiła wyjątek. W tym przypadku 

referendum było ważne bez względu na frekwencję. I tak się stało. 

Taka to Konstytucja przyjęta przez NARÓD.

Konstytucja – dialog społeczny
Dużo się mówi dziś o Konstytucji. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 

w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjętej przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r. 
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Wyniki badań, jakie przeprowadziła Bibliotek Narodowa, nie 

napawają optymizmem, nie są powodem do dumy. Wynika z nich, że 

63% Polaków w roku 2015 nie przeczytało, ba nawet nie przeglądało 

ani jednej książki. To jednak nie wszystko. Jak zwykle najbardziej 

interesujące w badaniach są szczegóły. Okazuje się, że z tych 37%, 

którzy czytali lub przeglądali, połowa przeczytała zaledwie 1, lub 

najwyżej 2 książki. Takich, którzy czytają systematycznie, czyli kilka-

naście książkę w ciągu roku jest 2%. W większości krajów europejskich 

odsetek czytają-cych sięga 50%, w Czechach nawet 80%. Znając te 

wyniki trudno się dziwić, że pani posłanka z Nowoczesnej na pytanie, 

jak miała na imię ukochana Kmicica z „Potopu”, odpowiedziała 

z rozbrajającą szczerością, że już dawno odeszła od czytania romansów 

więc nie pamięta.

Inna na pytanie, kto marzył o szklanych domach, odpowiedziała: 

Syzyf. Boże, Ty słyszysz i nie grzmisz!  Z kolei w sondażu ulicznym 

proszeni o podanie, chociażby jednej postaci z „Zemsty” Fredry nawet 

wyglądający na skończonych inteligentów nie mogli jakoś sobie przypo-

mnieć (wiem, nie ocenia się książki po okładce). „Zemsta” to dobro 

narodowe i lektura obowiązująca w szkole. No ale dziś w dobrym tonie 

jest się publicznie przyznać, że na maturze się ściągało. Komu przyjdzie 

do głowy, że to zwykłe oszustwo. Politycy nie tylko nie czytają książek, 

ale nie czytają nawet swoich „dzieł”, jak to było w przypadku wniosku 

o konstruktywne wotum nieufności. Czytają pospiesznie Konstytucję, 

pospiesznie to znaczy „po łebkach”. Jedynie Ryszard nowoczesny coś 

czyta, bo nawet rozumie co oznacza słowo konstruktywny. No, ale 

Ryszard to człowiek oczytany i bywały w świecie. Wie na przykład, 

dlaczego w okresie swojego rozkwitu upadło Cesarstwo Rzymskie, na 

Maderze bywał i w końcu był asystentem nie byle kogo, bo pracownika 

naukowego Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu  

p. Balcerowicza. Więc rzeczony Ryszard jasno, konstruktywnie wyłożył, 

co się zmieni, gdy on i jemu podobni przejmą ster władzy w Polsce. 

„chcę powiedzieć naszym rodakom, że wiemy jak pracującym dać nadzieje 

na wyższe wynagrodzenie, emerytom na wyższe emerytury, a młodym 

szanse na dobrą przyszłość”. Dać nadzieję? No dobrze, na początek 

niech będzie nadzieja. Kokosy później. Mnie akurat zainteresowała ta 

wyższa emerytura. To ile tego miałoby być? Bo na 500+ to ja się raczej 

nie załapię pomimo starań, na mieszkanie + też nie. Po takich obiet-

nicach i konstruktywnym wywodzie wiem, dlaczego partia Ryszarda 

ma w notowaniach aż 4% poparcia. Jeśli mam wątpliwości co do dekla-

racji Ryszarda nowoczesnego, to takich w przypadku pana Grzegorza 

premiera cieni, nie powinienem mieć. W końcu premier, to premier, 

nawet jeśli tylko cieni. Zresztą on to ktoś więcej aniżeli prorok biblijny 

Salomon. Z pustego nalewa. Bo mówi, że wkrótce zabraknie pieniędzy 

na 500+, a obiecuje dać i na pierwsze dziecko, że ZUS już ledwo dyszy 

i widać w nim dno kasy równocześnie obiecuje trzynastą emeryturę. 

Kiedyś o takich się mawiało, że jest mądry jak salomonowe gacie. 

  Mikołaj Rej pięknie i mądrze powiedział…a to miej na pilnej 

pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz. Zachęcam do czytania. Książka, 

czytanie działa na wyobraźnię, uczy myślenia. Tak czytanie działa na 

wyobraźnię, co oznacza, że każdy czytający wedle swojej wyobraźni 

interpretuje to, co czyta. Na przykład ostatnio czytano, jakby to 

nazwać, by pozostać przy Reju, krótką rozprawę między ministrem, 

biznesmenem i plebanem. To, co niektórzy interpretują jako skandal, 

dla mnie jest wzruszającą opowieścią o spełnianiu dziecięcych marzeń. 

Widzę to tak. Mody chłopiec prosi tatusia, by kupił mu Porsche. Tato 

odpowiada: dziecko jesteśmy ubogą rodziną, mogę ci kupić najwyżej 

Audi Q 4, ale pamiętaj, marzenia się spełniają. Pachole żyło swymi 

marzeniami przez długie lata, aż na swej drodze spotkało ministra. 

Minister: Przyszedł do mnie i mówi, czy mógłbyś spełnić moje dziecięce 

marzenie... zawsze chciałem jeździć porsche, dał mi tam wytyczne teraz 

jeździ k... 

Pleban: Ty minister jesteś za dobry człowiek, taka jest prawda. 

Minister spuszczając skromnie oczy: Wiem, taki ku…a zawsze byłem. 

Czyż niewzruszająca opowieść? Przepełniona empatią, zrozu-

mieniem dla dziecięcych marzeń. Dla mnie to niczym współczesne 

Janko muzykant, W piwnicznej izbie albo Jaś nie doczekał, nowele 

pokazujące jak cierpią dzieci z biednych rodzin, żyjące nadzieją 

i marzeniami. Tyle że ta z Porsche w tle kończy się happy endem.

FS

Szanowni Czytelnicy 
   23 kwietnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Książki. My Polacy molami książkowymi bynajmniej nie jesteśmy. 

Można by nawet rzec mamy wstręt do czytania książek. 
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BIS. Dlaczego Związek lobbuje na rzecz koncernów 

tytoniowych?

Rudolf Grec. Nie zaskoczyło mnie pytanie, bo wiem, co się 

pod nim kryje. Światowa Organizacja Zdrowia określiła normy 

postępowania, aby przeciwstawiać się ich zdaniem ingerencji 

branży tytoniowej w sferę zdrowia. Światowa Organizacja 

Zdrowia wysyła zalecenia dla rządów poszczególnych krajów, 

także do różnych instytucji, co powinny czynić, żeby ograniczyć 

działania osób powiązanych z przemysłem tytoniowym. 

BIS. Na czym te działania mają polegać?

Rudolf Grec. Na przykład wpływanie na procesy ustawo-

dawcze.

BIS. Co z tym mogą mieć związki zawodowe?

Rudolf Grec. Zaraz do tego dojdziemy. Najpierw kilka słów 

o rzekomym wpływaniu na procesy ustawodawcze. Ostatnie 

kilkanaście lat to wyjątkowo zacięta wojna z przemysłem 

tytoniowym. Proszę spojrzeć na opakowania paczek papierosów 

sprzed kilkunastu lat i na obecne. Zakaz palenia w miejscach 

publicznych jest coraz bardziej powszechny. Być może dojdzie 

do tego, że w miastach będzie wykaz miejsc, w których będzie 

można palić papierosy i niekoniecznie będą to własne domy czy 

mieszkania. Jeśli się wprowadza kolejne obostrzenia, to jest 

rzeczą zrozumiałą, że producenci papierosów i tytoniu starają 

się, aby je złagodzić. W końcu nie działają w podziemiu. To 

legalna produkcja i legalna sprzedaż. Takie właśnie działania 

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje za niedopuszczalne, za 

wspomaganie koncernów tytoniowych, wręcz za lobbowanie 

na ich rzecz. Wszelkie działania obronne uznaje za niedopusz-

czalne. 

BIS. Wróćmy do poprzedniego pytania. Co z tym mają 

wspólnego związki zawodowe? Czy lobbują na rzecz koncernów 

tytoniowych?

Rudolf Grec. No nie. Nie jesteśmy od tego. Jednak, gdy 

w wyniku opieszałości poprzedniego rządu groziło zakładom 

tytoniowym wstrzymywanie produkcji, to oczywiście 

staraliśmy się zwrócić uwagę rządzącym na problem. On 

dotyczył pracowników. Naszym obowiązkiem było reagowanie 

na taką sytuację, ale co to miało wspólnego z lobbowaniem? 

To jakiś żart.

BIS. Jednak WHO, bo to skrót nazwy Światowej Organizacji 

Zdrowia, która swoje biuro ma także w Polsce, uważa, że 

również związki zawodowe nie powinny ingerować w te 

sprawy. Nie chodzi zresztą tylko o polskie związki i sugeruje 

międzynarodowej organizacji Pracy, by ta wykluczyła przemysł 

tytoniowy z dialogu społecznego.

Rudolf Grec. Tak. Dotarła do nas informacja, że podczas 

konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która odbyła 

się w marcu, rozmawiano o tym. Pojawiła się propozycja 

podjęcia decyzji o zakończeniu wszelkiej współpracy i dialogu 

z sektorem tytoniowym. Ostatecznie głosowanie zostało 

przełożone na następną sesję w listopadzie.

BIS. Brzmi to trochę kuriozalnie.

Rudolf Grec. Tak, tym bardziej że skutkowałoby to 

wykluczeniem wszystkich organizacji z tego sektora, w tym 

związki zawodowe. Związki, które reprezentują ogromne rzesze 

pracowników. Chodzi o związki pracownicze czy plantatorów.

BIS. Czy zatem w listopadzie może dojść do precedensu, czyli 

wykluczenia z dialogu także związków zawodowych tylko 

dlatego, że działają w sektorze tytoniowym?

Rudolf Grec. Nie sadzę. Wiemy już, że w Radzie Administra-

cyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w tej sprawie nie 

ma jednomyślności. Zresztą taka decyzja może zapaść po 

konsultacjach z lokalnymi rządami i krajowymi związkami 

zawodowymi. W naszym przypadku z Komisją Krajową NSZZ 

„Solidarność”. My ze swojej strony, czyli nasza Komisja i Sekcja 

Krajowa Pracowników Przemysłu Tytoniowego też zajmie 

stanowisko w tej sprawie.  

BIS. Podsumowując, jak ważne czy raczej jak groźne byłyby 

decyzje Międzynarodowej Organizacji Pracy eliminujące także 

związki zawodowe z dialogu, czy chociażby ograniczające go? 

Rudolf Grec. Byłoby to niebezpieczne. Mogłoby to 

doprowadzić do zaniku dialogu wewnątrz firm, a tego nikt 

sobie nie życzy. Sugestie WHO i MOP są nie tylko przesadzone, 

ale wręcz nieprzemyślane. 

BIS. 

Dziękuję za rozmowę.

W dzisiejszej rozmowie z Przewodniczącym Komisji rozmawiamy o proponowanych przez Światową Organizacje 

Zdrowia restrykcji wobec przemysłu tytoniowego. 

Porozmawiajmy
z Przewodniczącym Komisji Rudolfem Grecem o bieżących sprawach

Stałym punktem każdego posiedzenia jest sprawozdanie Przewod-

niczącego Komisji z pracy Prezydium i biura KM w okresie pomiędzy 

posiedzeniami. Rudolf Grec między innymi omówił projekt „Filozofia 

zdrowia” dotyczący nowych inicjatyw firmy na 2017 rok. Przedstawił 

wyniki badań poziomu hałasu w wydziale produkcyjnym, które zostały 

przeprowadzone z inicjatywy Komisji oraz podjętych przez kierownictwo 

firmy działaniach celem jego ograniczenia. Poinformował o przebiegu 

oraz efektach posiedzenia Europejskiej Rady Zakładowej PMI w Bolonii. 

 W dalszej części posiedzenia Komisja oceniła i podsumowała 

przebieg oraz efekt negocjacji dotyczących podwyżek płac na rok 

bieżący. Zapoznała się z propozycjami zmian organizacyjnych w PMP 

Tobacco, a także dyskutowała o nowym projekcie pod nazwą OPEN Plus. 

Zwracano uwagę, że po nieudanym wdrożeniu modelu OPEN nowy 

projekt jest powrotem do stale powtarzanej zasadzie, że to pracownik 

sam najlepiej wie, jak wykonywać dobrze i efektywnie swoją pracę 

a maszyna, na której pracuje musi być zadbana, a nie zajeżdżana, bo 

najważniejsze są wskaźniki.  OPEN + ma w założeniu przynieść taki 

efekt, że maszyny i urządzenia będą w stałej sprawności i gotowości 

przez 24 godziny. Członkowie Komisji zwracali uwagę na to, każdy 

projekt przygotowywany z dala od stanowisk pracy, w biurach nie rzadko 

przez ludzi, którzy mają dużą, ale tylko teoretyczną wiedzę, nie przynosi 

sukcesów. O ile filozofia OPEN nakazywała ograniczanie, redukowanie, 

obcinanie i zmniejszanie wszystkiego, co tylko się da, i co doprowadziło 

do redukcji zatrudnienia, to przypadku OPEN+ trzeba zwiększyć zatrud-

nienie. Jest to konsekwencją tamtych oszczędności. Oby za jakiś czas nie 

trzeba było tworzyć nowych projektów OPEN z kilkoma plusami. Projekt 

ma być wdrażany rozważnie i w porozumieniu z pracownikami a w tej 

chwili jest na etapie dopracowywania.

Wiele krytycznych uwag poświecono ubraniom roboczym oraz 

przeciągającemu się procesowi wprowadzenia nowego dostawcy i formy 

obsługi. Komisja uważa, że proces ten bardzo się wydłuża, a obecna 

prowizoryczna sytuacja jest mało komfortowa dla pracowników.

Problemy pojawiają się również w dziale logistyki, ponieważ 

według pracowników wielkość magazynów nie jest dostosowana do 

zwiększonej ilości produkcji.

 Na koniec posiedzenie Komisja podjęła decyzję o przyjęciu nowych 

członków Związku oraz o wypłaceniu świadczeń statutowych, do 

których wypłaty Komisja jest zobligowana.  

 Przy nieomal pełnej frekwencji odbyło się drugie w tym roku, posiedzenie zwyczajne Komisji. Tym razem najważniej-

szym punktem posiedzenie było zatwierdzenie bilansu Komisji za rok 2016. Zanim to nastąpiło, wykonanie budżetu za 

poprzedni rok oceniła Komisja Rewizyjna. Ona też uznała, że prowadzona przez KM polityka finansowa jest prawidłowa, 

a wszelkie wydatki miały uzasadnienie, wobec czego rekomendowała za przyjęciem bilansu. 

Posiedzenie Komisji 
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Andrew Carnegie amerykański miliarder i filantrop powie-

dział kędyś, że dobroć czyni się w milczeniu. Odnosi się to 

poniekąd do naszej Komisji. Od zawsze, czyli od chwili powstania  

pomagała potrzebującym. Gdybyśmy chcieli wymienić komu 

i w jaki sposób niosła pomoc, proszę wierzyć, zajęłoby to wiele 

miejsca. „Solidarność” to nie tylko nazwa. Solidarność to także 

zobowiązanie i wartość sama w sobie, zasada społeczna i etyczny 

obowiązek. 

Nie, nie zamierzamy wymieniać wszystkich, którym pomaga-

liśmy. Ograniczymy się do kilku przykładów. Przez wiele lat 

Komisja wspierała w różnej formie Domy Dziecka z Sieborowic pod 

Krakowem i z ulicy Krupniczej. Oprócz pomocy materialnej kilku-

dziesięciu podopiecznych tych Domów, w ciągu wielu lat na koszt 

Komisji spędziło wakacje na organizowanych przez nas koloniach 

czy zagranicznych obozach. Do dziś od wielu z nich (już dorosłych 

ludzi) Komisja otrzymuje pozdrowienia czy życzenia. Przez lata 

pomagaliśmy Schroniskom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta 

z województwa opolskiego. Schroniska mogły liczyć na środki 

czystości, drobne sprzęty domowe czy odzież dla bezdomnych. 

Od blisko 20 lat pomagamy Zespołowi Szkół Specjalnych z Nowej 

Huty. Pomoc jest różnoraka od materiałów szkolnych czy kalen-

darzy po wyposażenie całej specjalistycznej pracowni i fundo-

waniu nagród w konkursach kulinarnych. Pomoc otrzymywały 

dzieci polskie z Kazachstanu, Ukrainy czy Litwy, zespoły folklory-

styczne, fundacje, m.in. Fundacja Burego Misia, osoby i rodziny, 

których mocno doświadczył los. Jedna z takich wielodzietnych 

rodzin otrzymała łóżeczka dla dzieci i wyposażenie pokoju, inna 

mogła liczyć na wysłanie dzieci na wakacje. Młody człowiek, ofiara 

pijanego kierowcy otrzymał wózek inwalidzki. Dzieci ofiar stanu 

wojennego też mogły liczyć naszą pomoc. Rzecz jasna Komisja nie 

zapominała o nieletnich dzieciach zmarłych członków Związku. Oj 

moglibyśmy tak pisać długo.

 Dlaczego, pomimo że z tą formą działalności nigdy się nie 

obnosiliśmy, czynimy to teraz? Otóż „Solidarność” apeluje do 

Komisji Zakładowych o zabezpieczanie funduszy na wakacje 

dla dzieci z najuboższych rodzin. Nadal mało dzieci wyjeżdża na 

wczasy letnie, kolonie czy obozy. Program 500+ sporo zmienił, 

jednak nadal zbyt wiele dzieci spędza wakacje w domu. Tak się 

złożyło, że ku naszemu zaskoczeniu biuro Komisji odwiedziła…. 

Telewizja Kraków chcąca pokazać naszą działalność, jako dobry 

przykład działalności charytatywnej. Przewodniczący Rudolf Grec 

opowiedział o pomocy, jakiej udzielaliśmy i udzielamy potrzebu-

jącym i w ten sposób przestaliśmy być anonimowi.

Dawanie jest szlachetne
Dawanie jest szlachetne. Dawanie bezinteresowne, pomoc przekazywana potrzebującym bez oczekiwania na rewanż czy 

wdzięczność. Chociaż? Pomagający też mają korzyść. To satysfakcja, że można było komuś sprawić radość. Gdy jeszcze 

„nagrodą” jest uśmiech dziecka?  

Na szczęście sytuacja, o której chcemy napisać nie dotyczy 

Philipa Morrisa. U nas pozycja związków jest dość stabilna, nasze 

zdanie – choć nie zawsze jest kierownictwu na rękę, jest brane 

pod uwagę. Niestety nie wszędzie jest podobnie. „Tuż za miedzą”  

w firmie, która wygrała przetarg na sprzątanie w PMP, związkowcy 

nie są szanowani. Chcemy wyraźnie powiedzieć, że bardzo nas to boli 

i nie pozostaniemy wobec tej sytuacji obojętni. 

Fakty są oczywiste -związki zawodowe nie są marzeniem 

pracodawcy. Organizacja, która broni pracowników walczy o ich 

prawa i domaga się uczciwego ich traktowania często postrzegana 

jest jak przysłowiowy wrzód uniemożliwiający swobodne siedzenie. 

Kiedy jednak związki już są powinny być szanowane a ich pozycja 

w negocjacjach dotyczących spraw pracowniczych powinna być 

szanowana. Taką zasadę wyznawała przewodnicząca Komisji 

Międzyzakładowej utworzonej we wspomnianej wcześniej firmie. 

Jasno i wyraźnie stanęła po stronie pracowników domagając się 

zwiększenia funduszu socjalnego a także zmiany regulaminu ZFŚS, 

w którym o podziale środków arbitralnie decydowało Kierownictwo. 

Przyszło jej za to zapłacić najwyższą cenę. Firma nie przedłużyła jej 

umowy o pracę! – Pracowałam na obiekcie od prawie 13 lat a dla tej 

firmy około 8. Swoje obowiązki wykonywałam naprawdę sumiennie. 

Nikt nie podał powodu z jakiego nie przedłużono mi umowy. – mówi 

rozżalona. Niestety nasza przewodnicząca miała umowę o prace na 

czas określony, przypomnijmy, że w takiej sytuacji pracodawca może 

jej po prostu nie przedłużyć. Zbiegło się to jednak w czasie z podjętą 

przez nią walkę o zwiększenie funduszu socjalnego, który w tej firmie 

jest kilkakrotnie niższy od ustawowego!  Trudno uwierzyć w przypad-

kowość tego zbiegu okoliczności. – Pracodawca od samego początku 

nie był przychylny związkom zawodowym, nigdy nie byliśmy 

traktowani jak partner w negocjacjach. Informowano nas o już 

podjętych decyzjach – zamiast je z nami konsultować – opowiada 

przewodnicząca komisji. Pomimo obecnej sytuacji nie złożyła broni. 

– Tego pracodawca nie przewidział. Pomimo, że nie jestem już 

pracownikiem firmy wciąż pełnię funkcję przewodniczącej – przepisy 

na to pozwalają. Dopóki nie złożę rezygnacji – a nie widzę powodu, 

aby to robić- lub nie zostanę odwołana przez Walne Zgromadzenie 

nie zostawię pracowników. Uważam, że ogromnym sukcesem jest 

fakt, że obecna sytuacja nie spowodowała, że ludzie odwrócili się 

od związków. Wręcz przeciwnie stanęli po naszej stronie – mówi 

z dumą.  Pracodawca, licząc prawdopodobnie na spadek poparcia dla 

postawy przewodniczącej, nie wypłacił pracownikom świadczenia 

okolicznościowego.  Ponieważ, za namową związków, nie przystali 

na jego propozycję. Była to jednak propozycja nie do zaakcep-

towania. Świadczenia miała otrzymać jedynie niewielka grupa 

pracowników spełniająca ustalony przez pracodawcę, bardzo niski, 

pułap dochodów. – Uznaliśmy, że wszyscy albo nikt! Stanęliśmy na 

stanowisku, że należy po pierwsze zdecydowanie zwiększyć fundusz 

socjalny a po drugie wypłacić świadczenia wszystkim pracownikom 

– oczywiście zróżnicować wypłaty w zależności od dochodów, ale 

nie pomijać nikogo- opowiada przewodnicząca... – Taki nowopow-

stający związek zawodowy to dla pracodawcy wyzwanie… jak 

się go pozbyć. Uderzenie w lidera to najczęstsza metoda. Próba 

zwolnienia lub inne formy degradacji przewodniczącego często, 

niestety, przynoszą zamierzony efekt. Kiedy braknie „przywódcy” 

pracownicy widząc ewentualne konsekwencje rezygnują z bycia 

w związkach.  Sytuacja jest szczególnie trudna w firmach takich 

jak ta, której dotyczy sprawa, gdzie pracownicy mają umowy na 

czas określony. Wtedy pracodawca może bez żadnych konsekwencji 

„usuwać” związkowców nie przedłużając z nimi umowy – mówi 

prawnik, który od dawna zajmuje się tematyką związkową. Tutaj 

metoda nie zadziałała. Pracownicy okazali się lojalni wobec przewod-

niczącej i, jak podkreśla sama pokrzywdzona, stanęli po jej stronie. 

Nic to na razie nie dało. Przewodnicząca od pół roku pozostaje bezro-

botna, Choć nie pogodziła się z sytuacją – w sądzie toczy się sprawa. 

– Ponieważ pani zawierała umowę w czasie, kiedy obowiązywała 

ustawa antykryzysowa, a jej umowa nie była zgodna z wymogami 

tej ustawy są podstawy, żeby twierdzić, że miała umowę na czas 

nieokreślony – mówi prawnik, który reprezentuje ją w sądzie. Czy 

uda się „dogadać”? Czy pracodawca okaże dobrą wolę i udowodni, 

że chce współpracować ze związkami dla dobra pracowników? 

Pozostaje mieć nadzieję, jednak pierwsza rozprawa, która mamy za 

sobą na to nie wskazuje! Jak można bowiem mówić o chęci współ-

pracy czy dobrej woli, skoro tak traktuje się związkowców, którzy 

walczą o dobro pracowników? Jako gorzkie podsumowanie zostawi-

liśmy fakt, że lista członków związków zawodowych pozostaje w tej 

firmie „tajna”. Pracodawca zna jedynie członków komisji. – Gdyby 

listy były jawne nikt nie chciałby się do związku zapisać. – mówi 

smutna przewodnicząca.

Do tego, że praca przewodniczącego Komisji Zakładowej Związków Zawodowych nie jest łatwa – nie trzeba nikogo prze-

konywać. Niestety okazało się, że może być „zawodowo niebezpieczna”. Za stawanie po stronie pracowników trzeba cza-

sem zapłacić bardzo wysoką cenę

Wysoka cena za walkę o pracowników!
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Urodził się w Rosji, gdzie spędził swoje dzieciństwo i młodość. 

Pochodzi z rodziny wojskowych. Jak sam mówi to była rodzinna 

tradycja. Pradziadek, dziadek i ojciec Romana byli zawodowymi 

żołnierzami. On również poszedł w ich ślady. Po ukończeniu szkoły 

i uniwersytetu wojskowego rozpoczął służbę w marynarce. 10 lat 

pływał po Morzu Bałtyckim, potem jeszcze 9 lat służył w wojskach 

lądowych. Ten czas spędzony w wojsku na pewno nauczył go dyscy-

pliny i szacunku dla czasu, który zawsze wykorzystywał w 100%. Od 

17 lat pracuje w Philipie Morrisie. Kiedy pytam, dlaczego zrezygnował 

z rodzinnej tradycji odpowiada po prostu – ze względów ekono-

micznych. Służba wojskowa nie dawała mu możliwości utrzymania 

rodziny. Dla PM rozpoczynał pracę w Rosji potem pracował w różnych 

projektach i tak, w 2008 roku, „wylądował w Polsce” gdzie osiadł- 

miejmy nadzieję na dobre.

Niespokojny duch.
Roman jest człowiekiem pełnym energii.  To taki niespokojny 

duch. Wygląda jakby nie potrafił usiedzieć bezczynnie.  – Około trzy 

lata temu wpadłem na pomysł, który pochodzi z czasów Związku 

Radzieckiego, kiedy na wielkich halach organizowano przerwy na 

gimnastykę. W Związku Radziecku pomysł upadł, ale pomyślałem, że 

dobrze byłoby zrobić coś takiego u nas – opowiada. Jak pomyślał tak 

zrobił – ten typ tak ma. Zadbał o zgodę kierownictwa i początkowo 

z małą grupką, rozpoczął realizację planu. Każdego dnia podczas 

przerwy możecie go spotkać, w zimie na korytarzu a przy sprzyjającej 

pogodzie na zewnątrz, kiedy prowadzi zajęcia ruchowe dla chętnych 

pracowników. – Przyjść może dosłownie każdy. Staram się dosto-

sować poziom zajęć do możliwości uczestników. Każdego dnia mamy 

inny zestaw ćwiczeń. Wiadomo jest, że w poniedziałek i środę mamy 

nieco mocniejsze ćwiczenia we wtorki i piątki streching lub gimnastykę 

słowiańską a w czwartki ćwiczenia z gumami sportowymi. Ludzie, którzy 

całymi dniami siedzą przy biurku, lub stoją przy maszynie potrzebują 

ruchu – dla poprawy krążenia dla lepszego samopoczucia – mówi. 

Dobry przykład.
Podczas pogody ćwiczenia odbywają się na terenie bezpośrednio 

sąsiadującym z przedszkolem. – Dzieci obserwowały nas przez siatkę. 

Na zakończenie ćwiczeń dostawaliśmy brawa. Przedszkolaki były bardzo 

zaciekawione tym co robimy- opowiada Roman. I tak dorośli dali dobry 

przykład dzieciom. Bo od słowa do słowa zwyczaj codziennej gimna-

styki trafił pod przedszkolny dach. Oczywiście znów potrzebne było 

zaangażowanie Romana. Spotkał się z dyrekcją przedszkola i ustalił, 

że będzie prowadził gimnastykę w przedszkolu przed śniadaniem dwa 

razy w tygodniu. – Oczywiście dzieciaki chciały codziennie, ale ja nie 

dałbym rady- wyznaje. Zajęcia w przedszkolu prowadził przed rozpo-

częciem pracy w PM. Musiał w związku z tym wyjść wcześniej z domu. 

Teraz jest plan, żeby zaraz po skończonej gimnastyce dla dorosłych 

odbywała się gimnastyka dla dzieci. Gdyby udało się go zrealizować 

dzieciaki byłyby przeszczęśliwe. 

Malutkimi kroczkami.
Codziennie na gimnastyce dla pracowników zjawia się kilka, kilka-

naście osób. – Choćby przyszła jedna osoba – to ja wiem, że to ma sens 

– mówi Roman. Nie prowadzi statystyk, nie zapisuje kto przychodzi 

po prostu „robi swoje” i to wystarcza, żeby pociągnąć za sobą ludzi. 

Ludzie przychodzą i zostają, czasem przychodzą i odchodzą. W zimie 

jest ich więcej, latem mniej. Niektórzy podczas tej codziennej gimna-

styki nabierają apetytu na sport. Proszą o plan treningów, Roman 

jest bowiem instruktorem sportu, ma licencje na prowadzenie zajęć. 

Może zaproponować indywidualne treningi, pomóc „wkręcić się” w 

sport. Widać, że lubi to co robi i nie ukrywa radości, że udaje mu się 

zarazić kogoś „zdrowym stylem życia”. Organizuje również ćwiczenia 

dla całych działów. Takie zajęcia przy biurkach- do tej gimnastyki 

ludzie się nie przebierają, nie muszą wychodzić na zewnątrz. Robią 

sobie przerwę w pracy, żeby „rozprostować kości”, mają rozgrzewkę, 

ćwiczenia rozluźniające, streching. Takie działania na rzecz zdrowia 

przynoszą podwójny efekt. Poprawiają samopoczucie i koncentrację 

a na dłuższą metę zaszczepiają w ludziach nawyk codziennego ruchu 

chociażby w małej dawce. Do ćwiczeń zachęca również utworzony na 

terenach zielonych naszej fabryki park ćwiczeń, który powstał również 

z inicjatywy Romana.

Dla mniej dynamicznych.
Pomysłów Romanowi nie brakuje. Kolejny z nich to utworzenie na 

terenie zakładów groty solnej. – Można by było w niej odpocząć, zrelak-

sować się. – marzy.  Z wydzielonego specjalnie na ten cel pomiesz-

czenia mogliby korzystać wszyscy pracownicy a przy dobrej organizacji 

również dzieci z naszego przedszkola. Ten pomysł, zresztą jak wszystkie 

pomysły tego niezwykłego człowieka, bardzo spodobał się Komisji. 

Właściwości zdrowotne groty solnej są ogromne. Czyste, zjonizowane 

powietrze bogate w te pierwiastki wzmacnia system immunologiczny 

organizmu, poprawia ogólną kondycję, a w przypadku osób chorych 

wspomaga leczenie. W mieście tak zanieczyszczonym jak Kraków 

możliwość skorzystania z takiego choćby kilkuminutowego seansu 

mogłaby okazać się zbawienna dla zdrowia pracowników. Pomysł 

pierwotnie zyskał aprobatę kierownictwa, potem jednak zmienili oni 

zdanie. Obecnie kierownictwo fabryki skłania się do jego realizacji. Czy 

się uda? Trzymamy kciuki!

Idealista czy rewolucjonista?
Roman jest typem marzyciela, czy niepoprawnego? Nie nam 

oceniać! Ma w głowie jeszcze jeden pomysł. To naprawdę duża sprawa, 

swoim zasięgiem obejmująca obszar znacznie większy niż Philip 

Morris. Chciałby stworzyć program wspierający kulturę fizyczną… 

dla całego społeczeństwa. – Przygotowałem zarys projektu. Można 

by wdrożyć go najpierw w jakiejś jednej dzielnicy, potem w Krakowie, 

rozszerzyć na województwo a potem na cały kraj – mówi. Chodzi o 

wychowanie i rozwój społeczeństwa. Program skierowany miałby być 

do różnych grup wiekowych. Dotyczyłby zdrowia i rozwoju duchowego. 

– Ja mam opisana ideę, zarys. Wiem kto jest potrzebny do jej realizacji, 

mam napisane co powinno być zrobione i kto jest potrzebny do reali-

zacji. Potrzebna byłaby współpraca Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 

Sportu i Obrony Terytorialnej. – opowiada z ogromnym entuzjazmem. 

Zaznacza, że potrzebna byłaby grupa ludzi, która „czułaby” projekt 

i była przekonana o jego słuszności. Widzi potrzebę oddziaływania 

na ludzi w różnym wieku, zaszczepienia przekonania, że zdrowie jest 

ważne. Projekt miałby również przygotowywać do obrony własnego 

miejsca zamieszkania i własnej rodziny. Roman marzy o stworzeniu 

poligonów, na których cywile mogliby chociażby uczyć się obsługi 

maszyn wojskowych. W temacie zdrowia podkreśla, że nie może tak 

być, żeby Ministerstwo Zdrowia zajmowało się człowiekiem dopiero 

gdy jest chory. Trzeba tej chorobie przeciwdziałać – chociażby zaszcze-

piając zamiłowanie do ruchu. Uważa również, że powinno być większe 

wsparcie dla sportu amatorskiego. Owszem jest wiele programów 

promujących ruch jednak to co wyróżnia jego pomysł to komplek-

sowość i prowadzenie działań dla różnych grup. O pomyśle mówi z 

ogromnym entuzjazmem. -Nie wiem, jak kiedy i z kim, ale ja to zrobię! 

Czuje, że muszę i wiem, że się uda- mówi z przekonaniem.

 

To naprawdę wyjątkowy człowiek a jego dotychczasowe życie 

pokazuje, że zawsze realizuje zamierzony cel. Pozostaje zatem czekać 

i życzyć powodzenia. 

Rozmawiała Agnieszka Łoś

Są ludzie, którzy mają głowy wiecznie pełne pomysłów.  Marzyciele, któ-

rzy nie szczędzą sił na realizację swoich zamierzeń. Ludzie, którzy potrafią 

zarażać swoją pasją. Każdy zna przynajmniej jedną taką osobę. Lubimy ich 

towarzystwo, bo przy nich zaczynamy wierzyć, że i my możemy zrobić coś 

niezwykłego, że damy radę, że jesteśmy wyjątkowi. Taki niewątpliwie jest 

Roman An-drijewski, którego wielu z Was poznało podczas … gimnastyki.

Zwyczajny niezwyczajny
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Zbliża się kolejna rocznica śmierci mojego przyjaciela z krakow-

skich Szarych Szeregów – Jerzego Szewczyka, urodzonego w 1922 roku, 

a zamordowanego przez Niemców w publicznej egzekucji przy rogu ul. 

Lubicz i Botanicznej 27 maja 1944 roku.

Jestem zapewne ostatnim żyjącym, znającym tego niezwykłego 

człowieka, któremu przy tym zawdzięczam życie. A ponieważ, będąc od 

niego o rok starszy, dobiegam już powoli setki, nie było by rzeczą roztropną 

ociągać się z przypominaniem go współczesnym. 

Przed wojną obaj byliśmy harcerzami, ale wtedy nie znaliśmy się 

jeszcze. Jurek w chwili wybuchu wojny miał 17 lat, zatem podczas okupacji, 

gdy ja już studiowałem w podziemnej Alma Mater, on jeszcze uzupełniał 

średnie wykształcenie. Ale mimo mojego starszego wieku i większego na 

początku doświadczenia, wynikającego z odbytej przeze mnie ochotniczo 

Kampanii Wrześniowej, to on, a nie ja w późniejszej konspiracji wykazał 

się większymi kompetencjami i talentami. W wielkim bowiem stopniu 

posiadał zalety przywódcze i zdolności organizacyjne. 

Poznałem go będąc już zaprzysiężony w Szarych Szeregach, staliśmy 

się członkami tej samej komórki.  Zajmowaliśmy się kolportażem prasy 

konspiracyjnej, głównie oczywiście Biuletynu Informacyjnego AK, a także 

samodzielnym wydawaniem pomniejszych tytułów. Naszym, Szarych 

Szeregów organem prasowym była „Watra”. Jurek objął jej redagowanie. 

Wydawał też inne tytuły, np. satyryczny periodyk „Na ucho” i opublikował 

parę tomików wierszy, zarówno własnych, jak i innych młodych poetów. 

Prasa to była nasza broń, Z jednej strony mieliśmy świadomość jej wagi 

i tego, że Niemcy uważali ją za niemniej groźną od działalności naszych 

grup dywersyjnych – dowodem tego było intensywne, nieustanne 

tropienie i zwalczanie nas. Z drugiej wszelako strony mieliśmy żal, że nam 

zapewne nie przyjdzie walczyć z karabinem w ręku, a perspektywą była 

śmierć nie w boju, lecz od bestialskich tortur w śledztwie. Wielu naszych 

kolegów tak zginęło, istnieje przejmujący wiersz Jurka o jednym z nich. 

Obaj jednak byliśmy też w akowskiej podchorążówce, ucząc się walki 

zbrojnej zwłaszcza w ramach planu Burza i spodziewanego ogólnokra-

jowego powstania, Jurek uczestniczył również w paru udanych akcjach 

ekspropriacyjnych zdobywając środki na naszą działalność poprzez napady 

na niemieckie konwoje środków pieniężnych. 

Jurek nie wyróżniał się fizycznie. Był wzrostu średniego, o zwyczajnym 

wyglądzie. Był jednak osobą bardzo sympatyczną i lubianą. Odznaczał się 

w szczególnym stopniu inteligencją i energią. Ze swoją działalnością 

poetycką nie afiszował się, mało kto o niej wiedział.   Jego matka i ojczym 

byli stanu robotniczego, mieszkali w Podgórzu, w ich mieszkaniu odbywały 

się nieraz nasze robocze spotkania. Dopiero później dowiedziałem się, że 

przed wojną Jurek żył w biedzie i bardzo wcześnie musiał nauczyć się sam 

zarabiać na swoje utrzymanie. Nigdy bowiem nam o tym nie wspominał. 

W ogóle zresztą nie pamiętam by kiedykolwiek się skarżył na swój los, był 

człowiekiem o silnej godności. 

Zastanawiał mnie jego pseudonim konspiracyjny – „Szarzyński”. 

Nigdy bowiem nie podejrzewałbym w tym młodym i wesołym człowieku 

zafascynowania poetą tak w twórczości poważnym i odwróconym od 

doczesności, jakim był Mikołaj Sęp Szarzyński. Może to było przeczucie 

równie rychłej śmierci. Przy czym zauważam, że obaj ci młodzi poeci mieli 

ewidentnie powodzenie u płci pięknej.

Ponieważ dzięki przedwojennym jeszcze przyjaciołom dostałem 

posadę magazyniera w monopolu spirytusowym przy ul.  Fabrycznej na 

Dąbiu, udało mi się tam załatwić zatrudnienie i dla Jurka. Pracował tam 

jako woźny. Stąd widywaliśmy się niemal każdego dnia. Imał się też 

różnych innych zajęć, na obwieszczeniu o egzekucji jest wymieniony jako 

„Puppenspieler” (lalkarz)

Nie wiedziałem, że Jurek jako przywódca naszej komórki bywał 

od początku 1944 roku na spotkaniach dowództwa Szarych Szeregów 

w ramach przygotowywania przez całe AK planu Burza. W maju na skutek 

donosu konfidenta, który przeniknął do krakowskiej organizacji, Niemcy 

wkroczyli na jedno z tych spotkań w lokalu przy ul. Grzegórzeckiej. Został 

aresztowany m. in. komendant krakowskich Szarych Szeregów, Edward 

Heil. Nigdy go nie poznałem ani nawet nie wiedziałem, komu wyżej podle-

galiśmy – takie były reguły konspiracji.

Dowiedziawszy się o aresztowaniu Jurka ukrywałem się jakiś czas, bo 

istniała wszak obawa, że na mękach na Pomorskiej wyjawi nasze nazwiska. 

Ale on nic niemieckim oprawcom nie powiedział, nikogo nie wydał. 

Aresztowanie nastąpiło 8 maja 1944, tortury trwały dziewiętnaście 

dni. 27 maja aresztowani którzy jeszcze żyli, zostali powieszeni u wylotu 

ul. Botanicznej Jest tam teraz tablica pamiątkowa z naszą harcerską lilijką. 

Zamordowany tam również Edward Heil, którego byliśmy podkomendnymi, 

jest dziś patronem jednej z krakowskich ulic, poznałem też kilkanaście lat 

temu jego syna. Nie byłem tam w samym momencie egzekucji, Kraków 

był wtedy nasycony szpiclami, duża ilość mieszkańców w 1944 roku to 

byli Niemcy i folksdojcze. Byłem tam potem, widziałem wiszącego Jurka 

i innych. Naokoło stało jeszcze dużo ludzi. Takich publicznych egzekucji 

było wtedy wiele. Bardzo też często Niemcy mordowali po prostu przypad-

kowych zakładników.

Ja – cóż, po wkroczeniu Sowietów starałem się kontynuować 

działalność niepodległościową (teraz się mówi o nas „żołnierze wyklęci”) 

i w efekcie zimą 1946 znalazłem się w tym samym co Jurek „pensjonacie” 

przy ul. Pomorskiej, a konkretnie w lochu przy ul. Inwalidów. Tylko że 

administrator był już inny, bezpieka.  Szczęściem na mnie nie było kwitów, 

a po referendum w 1947 roku była amnestia, puścili mnie. Potem czekał 

takich jak my w socjalistycznym państwie los obywateli gorszej kategorii 

jako wrogów ustroju. Teraz wiem z akt IPN, że byłem stale inwigilowany 

przez dwoje konfidentów bezpieki jeszcze do końca lat 60-tych.

Czasem myślę, że gdyby nawet Jurek dotrwał do końca niemieckiej 

okupacji, to i tak ze swymi groźnymi talentami i bezkompromisowym 

patriotyzmem nie miałby wielu szans na długie życie. 

W końcu lat 70-tych zgłosił się do mnie prof. Jerzy Jarowiecki, 

którego zasługą jest przypomnienie Jurka w publikacjach historycznych 

poświęconych krakowskiemu podziemiu. Opowiedziałem mu wszystko, co 

pamiętałem o naszej prasowej działalności, ale sam wolałem wtedy jeszcze 

pozostać w tych publikacjach pod moim konspiracyjnym pseudonimem – 

„Gandhi” (dostałem taki nie iżbym miał opory przed strzelaniem, tylko 

byłem chudy i nosiłem tanie druciane okulary). 

Dziś prawie nikt już nie pamięta o młodym bohaterskim poecie 

z Krakowa. Nie ma on nawet jakiegokolwiek popularnego hasła encyklo-

pedycznego. Nie ma też grobu. Rodzeństwa nie miał (tylko malutką 

przyrodnią siostrę), rodziny założyć nie zdążył. Jego koledzy z podziemia 

też już nie żyją. Ale przynajmniej moje dzieci nigdy nie zapominają się 

przeżegnać, przechodząc koło miejsca jego śmierci.

Chciałbym, żeby przynajmniej jeszcze jakiś czas o Jurku pamiętano. 

I żeby istniała świadomość, iż mamy obowiązek dbania o naszą Ojczyznę, 

albowiem używając słów św. Pawła, „za wielką cenę zostaliśmy nabyci”. 

I jeszcze jedno wspomnienie. W czasie okupacji do naszej „Watry” 

pisywał parokrotnie artykuły pewien młody człowiek, z którym potem 

po wojnie zawarłem znajomość, gdy obaj zostaliśmy wybrani do zarządu 

Bratniej Pomocy Studentów (krakowskiej studenckiej organizacji chary-

tatywnej). Przypominał mi on trochę Jurka Szewczyka – niewysoki, 

dynamiczny, wesoły, pracowity, ideowy. I również poeta. 

Nazywał się Karol Wojtyła. 

Ale to już jest zupełnie inna historia.  

Stefan Płażek senior (rocznik 1921), Muniakowice, 3 maja 2017 roku.

Jerzy Szewczyk – „Szarzyński”.
 O autorze notatki. W latach 70-tych ub. wieku świat obiegła wiadomość, o pewnym japońskim żoł-

nierzu, który aż do wówczas ukrywał się w jakiejś południowoazjatyckiej dżungli nie otrzymawszy rozkazu 

kapitulacji. Powiedziałem wtedy żartem do mojego taty (autora poniższej notatki): „To może i ty byś się 

wreszcie ujawnił?” Ale wtedy nie zrobił tego, teraz okazuje się, że miał dobrego nosa. W końcu dopiero kilka 

lat temu złożył raport ze swej wojennej i powojennej działalności, przyjąwszy zaproszenie krakowskiego IPN. 

Nigdy też nie starał się o status kombatanta i związane z tym przywileje, całą swą patriotyczną działalność 

uznał za sprawę prywatnego wyboru. Mimo że świat jego wzorców obyczajowych dawno już przeminął, on to 

spokojnie ignoruje. Pozostał też człowiekiem bardzo odważnym. Jak to teraz mówi z humorem: „W sierpniu 

1980 r wsiadłem do tramwaju nr 4 na placu Wolności, wysiadłem przy Kombinacie Lenina i założyłem tam 

Solidarność”.

 Teraz ma 96 lat i kilka dni temu postanowił odświeżyć pamięć swego bohaterskiego przyjaciela z konspi-

racji, krakowskiego poety Jerzego Szewczyka, którego rocznicę śmierci (27 maja 1944) zawsze bardzo przeży-

wa. Napisał zatem poniższy tekst i poprosił o jego przesłanie do krakowskiego Dziennika Polskiego. Ale organ 

ten najwidoczniej bardzo krzepko jest trzymany za twarz przez zagranicznego właściciela, dwoje dziennika-

rzy, do których się zwróciłem nawet nie odpowiedziało. No cóż, jak to się ostatnio w Krakowie o Dzienniku 

Polskim mawia – „taki on teraz polski jak obozy koncentracyjne”. Najwidoczniej obecnie wzorcem dzienni-

karskim nie może być Jerzy Szewczyk, który za wydawanie wolnej prasy oddał życie, tylko koniunkturalny 

cwaniaczek Axel Springer – hitlerowski sługus i moralna kanalia.

Gdy Niemcy mordowali „Szarzyńskiego”, musieli to zrobić własnymi rękami, Teraz gdy starają się nie dopuścić 

o publikacji wspomnienia o nim, nie muszą już sobie własnych rąk brudzić. Jest to bardzo przykre. 

Stefan Płażek – junior.
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Wszystko po to, aby zniechęcić, szczególnie ludzi 

młodych do palenia. Od lipca kupując papierosy w Norwegii, 

nie będziemy wiedzieli jaką markę kupujemy. Marlboro, 

Chesterfield czy inna marka, wszystkie ich opakowania będą 

wyglądały jednakowo. Jednakowy będzie też wymiar i kształt 

paczek papierosów. Kolor każdej paczki będzie ciemnozielony. 

Aby zdezorientować palaczy, co kupują, także inne elementy 

znajdujące się na opakowaniu paczki znikną lub będą ujedno-

licone. Na przykład, jakiekolwiek napisy, będą drukowane tą 

samą czcionką. Rzecz jasna znikną też paczki, w których jest 10 

papierosów. Na nowych pakowniach znajda się jednak ostrze-

żenia w postaci zdjęcia i tekstu, jednak o większych rozmiarach 

niż dotychczas. Norwegia nie jest pierwszym krajem, który 

wprowadza ujednolicenia paczek papierosowych. Wcześniej 

uczyniły to między innymi Francja, Wielka Brytania i Australia. 

Trudno powiedzieć jaki skutek odniosły te zmiany, ale norweski 

portal Nettavisen.no, podał, że po wprowadzeniu przez 

Australię przepisu ujednolicającego wygląd opakowań papie-

rosów, przemyt wyrobów tytoniowych do tego kraju wzrósł 

o 150 procent. Trochę to przypomina zabawę w policjantów 

i złodziei. Przy czym złodzieje w tym przypadku wprawdzie 

kradną na podatkach, ale dostarczają towar na rynek po 

niższej cenie. Jak sobie tym poradzą policjanci? W każdym razie 

zabawa trwa.

Kolejny kraj zaostrza przepisy dotyczące sprzedaży papierosów. Norwegia wzorem Australii od lipca br. wprowadza 

rygorystyczne zmiany. 

Zabawa trwa

Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywać ustawa 

z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w myśl której wiek 

emerytalny wyniesie ponownie – 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla 

mężczyzn. Tym samym została zwieńczona sukcesem batalia NSZZ 

„Solidarność” o przywrócenie wieku emerytalnego, który obowią-

zywał do maja 2012 roku. Batalia, podczas której zebrano ponad 

2,5 miliona podpisów, by przeprowadzić referendum w tej tak 

ważnej społecznie sprawie. Ustawa, która będzie obowiązywała 

o 1 października, określa jedynie minimalny wiek, w którym można 

skorzystać z prawa do emerytury i tylko umożliwia każdemu 

ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o tym, czy chce 

przejść na emeryturę, czy dalej pracować. Każdy, kto osiągnie wiek 

emerytalny, decyzję co do dalszej pracy podejmie, zapewne biorąc 

pod uwagę stan zdrowia czy też wysokość przyszłej emerytury. Im 

dłuższy staż pracy, tym wyższa emerytura. Wydłużenie zatrud-

nienia tylko o rok, będzie skutkować 8% wzrostem emerytury. 

Oczywiście opozycja twierdzi, że obniżenie wieku emerytalnego, 

to wypychanie ludzi starszych z rynku pracy. Nie, nikt nikogo nie 

będzie wypychał. Tak jak dotychczas obowiązywał będzie 4 - letni 

okres ochronny dla osób, które zbliżają się do wieku emerytalnego. 

Osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie 

ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego 

korzystać. Opozycja prawdopodobnie zakładała, że w Polsce rozwój 

gospodarczy zawsze będzie dreptaniem w miejscu, że bezrobocie 

nigdy nie spadnie poniżej liczby dwucyfrowej, podatki zawsze 

będą płacone tylko przez polskie firmy, a zyski koncernów będą 

nadal wyprowadzane do Europy Zachodniej bowiem jakże można 

kontrolować firmy z zagranicznym kapitałem i wymagać na 

przykład by płaciły podatki. I w końcu chyba uważa, że ludzie nie 

potrafią myśleć racjonalnie i samodzielnie decydować i dokonywać 

wyborów. Czy wolą w wieku 65 lat pracować w systemie czterobry-

gadowym w tym na nocnej zmianie, czy może już odpocząć i na 

przykład realizować swoje pasje, robić to, czego w młodszym wieku 

nie mogli np. podróżować?  Każdy będzie mógł dokonać wyboru 

i każdy wybór będzie racjonalnym.

„Godny Wybór. 
Przywrócenie wieku emerytalnego 

To kampania, której celem jest uświadomienie, że przejście na emeryturę, to prawo, a nie obowiązek. 

Jeszcze w roku 2004 było ich zaledwie 320, dziś (stan na 

styczeń 2016) zarejestrowanych jest 6079. W roku 2004 tymcza-

sowych pracowników było ok.170 tys., dziś ok.1 mln. Polska jest 

na trzecim miejscu w Europie pod względem ilości agencji pracy 

tymczasowej. Więcej ich jest tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii. 

Nie jesteśmy przeciwni pracy tymczasowej. Ma ona swoje dobre 

strony, ba jest potrzebna zarówno dla pracodawców, jak i pracow-

ników. Chodzi o to, że praca tymczasowa można śmiało powiedzieć, 

bardzo często jest przez pracodawców nadużywana. Na umowach 

o pracę tymczasową z tygodniowym okresem wypowiedzenia, 

niektóre agencje zatrudniają pracowników przez całe lata. To jednak 

ma się zmienić. Od 1 czerwca weszły w życie zmiany w ustawie 

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Co się zmieni? Ważną 

zmianą zresztą powszechnie oczekiwaną będzie ograniczenie kiero-

wania tego samego pracownika tymczasowego do tego samego 

pracodawcy, ale za pośrednictwem różnych agencji zatrudnienia. 

Aczkolwiek okres świadczenia pracy tymczasowej nie ulegnie 

zmianie. Będzie tak, jak jest obecnie, czyli 18 miesięcy w ciągu 

trzech lat lub 36 miesięcy w razie zastępstwa w okresie 36 kolejnych 

miesięcy. Kolejna zmiana dotyczy kobiet. Chodzi o ochronę kobiet 

ciężarnych wykonujących pracę tymczasową. Ustawa zakłada, że ich 

umowy będą przedłużane przez agencję pracy tymczasowej do dnia 

porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres 

skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Oznacza to, że po 

porodzie kobieta otrzyma zasiłek macierzyński. Ustawa precyzuje 

także przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać 

pracownikom tymczasowym. Nie można im powierzyć pracy, którą 

wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony na stałe przez ostatnie 

3 miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę z przyczyn od 

pracownika niezależnych. Jeszcze inna zmiana dotyczy prowadzenia 

ewidencji. Pracodawca, do którego agencja kieruje pracowników 

tymczasowych, będzie musiał prowadzić ewidencję osób wykonu-

jących u niego pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz 

na podstawie umów prawa cywilnego. Prowadzenie ewidencji 

pozwoli na skuteczną kontrolę ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. 

Żeby zapobiec powstawaniu wirtualnych agencji, (takich było wiele) 

ustawa nakazuje agencji pracy tymczasowej posiadania lokalu. 

Z kolei pracownicy tymczasowi od 1 czerwca mogą, podobnie jak inni 

pracownicy, wybrać sąd pracy właściwy do rozpatrzenia ich roszczeń 

wobec agencji pracy tymczasowej. Pomału praca tymczasowa się 

„cywilizuje”.

Pomału, krok po kroku zmieniają się przepisy dotyczące pracowników tymczasowych. Przez wiele lat Polska była 

(nadal jest) rajem dla agencji pracy tymczasowej. 

Wieczny tymczasowy? Niekoniecznie.
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1. Zapada w teatrze
4. Tundrowaty, drapieżny
7. Dzielnica Bielska Białej     
8. Ciężarówka z Czech
10. Lauda
12. Łamigłówka
14. Tureckie imię męskie
15. Klops
16. Granica funkcji 
17. Bywa kręta
19. Ważna w wozie konnym
22. Na Sycylii, czasami dymi           
24. W Szwecji to jak tabaka
25. Jest torowe albo górskie    
26. Teraz to już ledowa
27. Toczy    

1. Najsłynniejsza to sykstyńska 
2. Do rzęs i do drukarek
3. Był taki krakowski zespół muzyczny
4. Imie japońskiego piłkarza z polskiej ekstraklasy
5. Miasto w Algierii 
6. Wóz, którym w Rosji przewozili więźniów   
9. Jeden z bohaterów Iliady, a Słowacki napisał wiersz o nim 
11. Rodzaj dinozaura       
12. Dawna gra w karty, zdrobniale
13. Kraina wiecznego szczęścia
16. Ppolski historyk, slawista, numizmatyk, poliglota, heraldyk i działacz polityczny, 
 znał 12 języków
18.  Na szyi, ale nie krawat
20. Do niedawna prezydent USA
21. Śłynny węgierski Franciszek 
23. Stolica Ghany
24. Dobrze widzi w nocy               

Poziomo: Pionowo :

Litery znajdujące się pod czerwonymi cyframi dadzą hasło krzyżówki, które prosimy przesłać do biura Komisji. I odebrać nagrody! 


