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Afera z „Bolkiem”  
jest dla głupich, ważni są inni

– Jeżeli ta sprawa budzi we mnie pewien niepokój, to dlatego, że 
nagle teraz kierownictwo IPN, w tym taki człowiek jak prof. Frisz-
ke, zdecydowali się skupić uwagę publiczną na Wałęsie. A Lech 
Wałęsa jest punktem straconym, pozycją nie do obrony, więc skoro 
nie da się go obronić, to się go poświęca. Uznali, że „Wałęsę odda-
jemy”, ale nadal ukrywają informacje z pozostałych materiałów. 
Robi się tę sztuczną sensację, by zasłonić innych – mówi Krzysz-
tof Wyszkowski, działacz Wolnych Związków Zawodowych i „S”, 
w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”.

– Pisałem do niego listy tego rodzaju, że Lechu ja ci pomogę, ja 
się tobą zaopiekuję, będę cię bronił. Przecież znam żonę, dzieci. 
Ileś lat znajomości. I z takiej litości, współczucia dla człowieka, 
który co ma zrobić? Pójść do piekła? To tak jak było tych dwóch 
łotrów, z których jeden przed śmiercią powiedział „wierzę” i w 
ostatniej chwili uratował się od piekła. A drugi do końca złorze-
czył. Tak więc życzę Wałęsie, by nie był jak ten drugi, który z ja-
kąś skamieniałą podłością, odrzucił zbawienie, odrzucił prawdę, 
by był chociaż jak Kiszczak, który do pewnego momentu trzymał 
teczki jako polisę ubezpieczeniową, by szantażować i żeby niko-
mu nie przyszło do głowy wsadzać go do więzienia. To się wybro-
niło, Jaruzelski itp., a Wałęsa był przecież świadkiem obrony na 
procesie Jaruzelskiego. Natomiast fakt, że Kiszczak polecił żonie 
przekazanie tego archiwum, wtedy kiedy był już chory, z trudnością mówił, to pokazuje, że nawet Kiszczak wolał być tym 
dobrym łotrem i w ostatniej chwili przekazał Polakom i polskiej opinii publicznej prawdę o tym, że przez ostatnie 26 lat byli 
kierowani przez zdrajców.

 

Felieton

Smycz w rękach SB 
– pisze o teczce TW „Bolka” w felietonie Elżbieta Morawiec
Na początek wyznanie. Jak miliony członków „S” ufałam Lechowi Wałęsie, wie-

rzyłam mu, jego talentom przywódczym. Jak miliony Polaków (i Amerykanów), 
15 listopada 1989 roku, kiedy w kongresie Stanów Zjednoczonych wypowiadał hi-
storyczne słowa: „My, naród…”, płakałam ze wzruszenia i dumy. Ale nastała noc 
z 4 na 5 czerwca 1992, zamknięta w filmie „Nocna zmiana”, kiedy Wałęsa, przy 
współpracy kilku ugrupowań, jak on zagrożonych efektami lustracji Antoniego 
Macierewicza, (w nocnej naradzie brał udział lider KLD Donald Tusk) zadecydo-
wał – rząd Jana Olszewskiego trzeba obalić. Co nastąpiło, przynosząc dramatycz-
ne konsekwencje  dla Polski. To już nie była zdrada wobec własnych, najbliższych 
towarzyszy, zawarta w donosach z lat 1970–76, to była  z d r a d a  tych milionów 
w Solidarności, które Lechowi zaufały.
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Nowy budżet zatwierdzony
Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w listopadzie w Płoc-

ku – zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „S”. Jej członkowie 
zatwierdzili wybór Krzysztofa Świątka na nowego redakto-
ra naczelnego „Tygodnika Solidarność”, rozliczyli wykonanie 
budżetu za rok 2015 oraz przyjęli nowy na 2016. To główne 
decyzje KK, która obradowała 23 lutego w sali Akwen Zarzą-
du Regionu Gdańskiego.

Piotr Duda dla „TS” o wiecu 
poparcia dla Wałęsy:

Organizatorzy wiecu poparcia wykorzystują Lecha Wałęsę  koniunktu-
ralnie – do bieżących celów politycznych. Ciekawe czy liderzy tzw. Komi-
tetu Obrony Demokracji organizowaliby ten wiec, gdyby Lech Wałęsa dziś 
wspierał Prawo i Sprawiedliwość? Czy też szliby tak ochoczo i bronili? In-
strumentalnie traktują Wałęsę. Wielu z dzisiejszych obrońców, wyśmie-
wało Wałęsę na początku lat 90. Jak dyskredytował go np. Niesiołowski. 
Teraz okazuje się, że pierwszy przewodniczący „S” jest im potrzebny do 
ich aktualnej gry politycznej.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: warunki 
legalności strajku, uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia, rekompensata 
publiczna – korzyści dla klienta.
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...

nr 10 z 4 marca 2016

FWP, czyli Fundusz 
Wyprowadzania Pieniędzy 

Gdy w 1997 roku spółka utworzona przez OPZZ przejmo-
wała Fundusz Wczasów Pracowniczych, przedsiębiorstwo to 
dysponowało 293 obiektami hotelowymi. Po 16 latach, na 
przełomie roku 2013/2014 zostało ich 49 – 16 proc. tego, 
co objęła. A ilość miejsc noclegowych skurczyła się niemal 
o 76 proc. 

Mobbing 
ukarany

Po ponad pięciu latach zakończyła się precedensowa sprawa przeciwko by-
łemu szefowi działu kadr w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami 
Praga-Południe w Warszawie, działaczowi PO, który stosował coś więcej niż 
mobbing przeciwko przewodniczącej zakładowej Solidarności.

Druk dowodów to element 
suwerenności

– Decyzja o tym, kto wyprodukuje polskie elektroniczne 
dowody osobiste nie zależy od PWPW. Wytwórnia jest przy-
gotowana do tego zadania i nie wyobrażam sobie, żeby pol-
skie dowody tożsamości lub banknoty produkowała inna fir-
ma niż narodowy wytwórca – mówi Piotr Woyciechowski, 
nowy prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, 
w rozmowie z Krzysztofem Świątkiem.
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Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

Budżet zatwierdzony
Członkowie Komisji Krajowej zatwierdzili wykonanie bu-
dżetu za rok 2015 i przyjęli nowy na rok 2016. Wcześniej 
wysłuchali informacji z prac Rady Ochrony Pracy, regionów 
i branż oraz Prezydium KK.

Obrady 23 lutego w Gdańsku 
rozpoczęły się od uroczystości 
zaprzysiężenia dwóch nowych 
członków KK, Waldemara Rusa-
kiewicza nowego szefa Regionu 
Gorzów Wielkopolski i Sławo-
mira Majchrzaka nowego sze-
fa Regionu Koszalin Pobrzeże.

W dalszej części członkowie 
Rady Ochrony Pracy z ramienia 
„Solidarności”: Kazimierz Kim-
so i Bugusław Motowidełko, 
relacjonując prace Rady, mó-
wili przede wszystkim o bu-
dżecie Państwowej Inspekcji 
Pracy, który zgodnie z projek-
tem nowelizacji budżetu pań-
stwa zakładał obniżenie jego 

finansowania o blisko 8 mln zł. 
Te działania wzmocnione sta-
nowiskiem całej „Solidarności” 
spowodowały, że 5 mln z tej 
kwoty wróciło do PIP.

– Wydaliśmy kilka istot-
nych opinii do projektów ak-
tów prawnych, poczynając od 
wieku emerytalnego, wolnej 
kwoty od podatku, ustawy 
500+, minimalnej płacy go-
dzinowej, zamówień publicz-
nych, o związkach zawodo-
wych – informował Henryk 
Nakonieczny, członek prezy-
dium KK odpowiedzialny za 

dialog społeczny. Mówił rów-
nież o pracach Rady Dialo-
gu Społecznego i działaniach 
eksperckich związku.

Najwięcej czasu zajęły jed-
nak sprawy budżetu związ-
ku. Odbyła się długa dys-
kusja, po której członkowie 
KK jednogłośnie zatwierdzi-
li wykonanie budżetu za rok 
2015 i przyjęli nowy na rok 
bieżący.

Wbrew wcześniejszym za-
powiedziom nie doszło do 
uroczystości wręczenia ty-
tułu Człowieka Roku „Tygo-
dnika Solidarność”. Laureat 
– Wojciech Buczak – z po-
wodu problemów z samolo-
tem nie dotarł do Gdańska. 
Uroczystość odbędzie się 
w kwietniu podczas kolej-
nego posiedzenia KK w Kro-
śnie. n

Obniżenie wieku emerytalnego od 1 stycznia 2017 r.
25 lutego w Kancelarii Premie-

ra odbyło się spotkanie przed-
stawicieli „Solidarności” z prze-

wodniczącym Piotrem Dudą na 
czele z Premierem RP Beatą Szy-
dło i członkami rządu. Omówio-

no bieżące sprawy i relacje NSZZ 
„Solidarność”. W jednej z pierw-
szych wypowiedzi premier Szydło 

po tym spotkaniu była informa-
cja, że nowe przepisy obniżające 
wiek emerytalny wejdą w życie 
od 1 stycznia 2017 roku.

pm
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Finał VIII edycji Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom
20 kwietnia w Pałacu Prezydenckim 21 pracodawców od-
bierze z rąk Andrzeja Dudy Prezydenta RP oraz Piotra Dudy, 
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” cer-
tyfikaty Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Uroczystość 
odbędzie się w Pałacu Prezydenckim o godz. 12.00.

Laureaci VIII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom:
1.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Lęborku
2.  Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach
3.  Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. w Gorzo-

wie Wielkopolskim
4. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
5. PKS Złocieniec Sp. z o.o. w Złocieńcu
6. Instytut Odlewnictwa w Krakowie
7. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie
8.  PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Mycz-

kowce w Solinie
9. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

10. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu
11.  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyj-

na w Kędzierzynie-Koźlu
12.  Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. 

w Katowicach
13. Severstal Distribution Sp. z o.o. w Sosnowcu

14. Sandvik Polska Sp. z o.o. Oddział w Katowicach
15.  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. 

z o.o. w Lublinie
16.  Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. w Kielcach
17.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
18. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu
19. Uniwersytet Łódzki w Łodzi
20. Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli
21. Mesko Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej

Celem konkursu jest pro-
mowanie pracodawców, któ-
rzy wyróżniają się w stosowa-
niu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w szczególności poprzez 
stabilność zatrudnienia, prze-
strzeganie zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz prawa 
do zrzeszania się w związki za-
wodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organiza-
cyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowni-
ków oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można 
się posługiwać przez okres trzech lat.

– Człowiek powinien być i jest przed kapitałem. Ideą konkursu 
jest promowanie stałego zatrudnienia – podkreśla Piotr Duda, szef 
związku i przypomina, że takie zatrudnienie wpływa na bezpieczeń-
stwo pracy, a także na działalność związków zawodowych. – Na-
grodzeni pracodawcy pokazują, że to jest możliwe – dodaje Duda.

pm
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Cenny nabytek w Archiwum KK
Podczas obrad KK NSZZ „Solidarność” 23 lutego br. Tomasz 
Wójcik przekazał do zasobu Archiwum historycznego NSZZ 
„Solidarność” dziennik korespondencyjny Biura Koordyna-
cyjnego NSZZ „Solidarność” z Brukseli z okresu wrzesień 
1982–grudzień 1983 i pieczątkę biura.

To bardzo cenny nabytek – 
mówi Joanna Lewandowska 
z archiwum – zwłaszcza, że 
w naszym zasobie są doku-
menty biura brukselskiego. 
Dzięki przekazanemu dzien-
nikowi korespondencyjnemu 

będziemy mogli zweryfikować 
kompletność zgromadzonych 
dokumentów.

Zaapelowała także do in-
nych działaczy Związku 
o przeszukanie swoich szaf, 
biurek, strychów i piwnic 
i przekazanie do archiwum 
KK NSZZ „Solidarność” od-
nalezionych materiałów. Na-
wet jeśli w ocenie kogoś nie 
będą to materiały wartościo-
we warto je do nas przywieźć. 
Zbierając kurz w szafie nie 
przyczynią się do uzupełnie-
nia wiedzy o historii NSZZ 
„Solidarność”, a często poje-
dyncze dokumenty zgroma-
dzone w większy zbiór po-
trafią dać nowe światło na 
wiele spraw.

pm
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Krzysztof Świątek nowym redaktorem 
naczelnym „Tygodnika Solidarność”
Obradująca w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o powie-
rzeniu Krzysztofowi Świątkowi funkcji redaktora naczelnego „Tygodnika Solidar-
ność”. Nowy naczelny zapowiada duże zmiany, zarówno w samym Tygodniku jak 
i nowo powstającym portalu.

– Dziękuję przewodni-
czącemu za zaufanie – po-
wiedział zaraz po wyborze 
Krzysztof Świątek. Zapowie-
dział duże zmiany. Zarówno 
nową szatę graficzną, wię-
cej bogatszych tematycznie 
stron, nowe działy, w tym 
historyczny oraz bardziej 
wyraziste, mocne okładki. 
Zapowiedział również po-
wstanie nowego portalu in-
ternetowego, który ma być 
w załżeniu dźwignią dla TS.

Krzysztof Świątek jest 
absolwentem politologii 
Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie (2003). Jesz-
cze podczas studiów pra-
cował w dziale stołecznym 
ogólnopolskiego dzienni-

ka „Życie” (jego pierwszej 
edycji). Po studiach związał 
się z „Tygodnikiem Solidar-
ność”. Od stycznia 2009 do 
stycznia 2010 był kierow-
nikiem Działu Społeczno-
-Związkowego. W styczniu 
2010 roku został zastępcą 
redaktora naczelnego „TS”. 
Od sierpnia 2015 roku – 
pełnił obowiązki redakto-
ra naczelnego „Tygodnika 
Solidarność”.

W ciągu ponad 11 lat pra-
cy dziennikarskiej napisał 
kilkaset artykułów, repor-
taży (cykl o europejskich 
miastach, także z kanoni-
zacji Jana Pawła II), ana-
liz politycznych, recenzji 
filmów i książek. Przepro-
wadził kilkadziesiąt wy-

wiadów z najważniejszymi 
polskimi politykami, eko-
nomistami, historykami, 
socjologami, naukowcami 
z innych dziedzin, pisarza-
mi, liderami „S”, m.in. z Ja-
rosławem Kaczyńskim, Ja-
nem Olszewskim, Jadwigą 
Staniszkis, śp. Januszem 
Kurtyką, śp. Januszem Ko-
chanowskim, śp. Aleksan-
drem Szczygłą, śp. Markiem 
Nowakowskim, Januszem 
Śniadkiem, Piotrem Dudą, 
Marianem Krzaklewskim, 
Krzysztofem Wyszkowskim, 
Piotrem Glińskim, Witol-
dem Waszczykowskim, Jac-
kiem Kurskim, Waldema-
rem Pawlakiem, Wojciechem 
Roszkowskim, Ryszardem 
Bugajem, Bogdanem Mu-

siałem, Witoldem Kieżu-
nem, Tomaszem Żukowskim 
i innymi osobami. Część 
z tych wywiadów znala-
zła się w książce wydanej 
przez Wydawnictwo „Ty-
sol” na 20-lecie polskich 
przemian pt. „Polska i So-
lidarność. 20 lat przemian. 
Jak wykorzystaliśmy odzy-
skaną wolność”. Jest także 
współautorem wydanego 
w formie książkowej „Ka-
lendarium NSZZ Solidar-
ność 1980–2010”.

Jako pierwszy przepro-
wadził wywiad z prof. Kie-
żunem na temat polskich 
przemian pod znamiennym 
tytułem: „Polska neokolo-
nią”. Od stycznia 2010 do 
stycznia 2013 przeprowadził 
21 rozmów z pisarzem Mar-
kiem Nowakowskim w cy-
klu „Powidoki”, które uka-
zały się kilka miesięcy temu 
w książce „Okopy Świętej 
Trójcy”, wydanej przez Zysk.

Współautor książki „So-
lidarność. Kronika walki 
1980–2015”, wydanej przez 
Wydawnictwo Biały Kruk 
w sierpniu 2015.

Jest stałym komentato-
rem wydarzeń politycznych 
w TVP INFO i TV Republi-
ka. Występuje w debatach 
radiowych, np. w Radiu dla 
Ciebie.

Nagrody:
Wyróżnienie w katego-

rii Nagrody Watergate za 
2014 rok za artykuł „De-
ale w Generalnej Dyrekcji”

Dwukrotnie otrzymał 
przyznawaną dziennika-
rzom nagrodę Państwo-
wej Inspekcji Pracy (2009 
i 2014) za upowszechnia-
nie problematyki bezpie-
czeństwa w zatrudnieniu.

ml
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Obniżenie dodatków na dziecko  
uderzy głównie w Polaków?
Zasugerowane przez kanclerz Angelę Merkel obniżenie wysokości świadczeń na dzie-
ci imigrantów z innych krajów UE mieszkających w Niemczech uderzy przede wszyst-
kim w Polaków – piszą niemieckie gazety. Władze w Berlinie chcą pójść w ślady Wiel-
kiej Brytanii.

Dziennik „Sueddeutsche 
Zeitung” napisał, że wy-
korzystując porozumienie 
zawarte w zeszłym tygo-
dniu przez Unię Europejską 
z Wielką Brytanią, przewi-
dujące dopasowanie wy-
sokości zasiłków na dzieci 
imigrantów z innych kra-
jów do poziomu utrzymania 
w krajach ich pochodzenia, 
Niemcy mogą zaoszczędzić 
nawet kilkaset milionów 
euro rocznie.

Według tej gazety nie-
miecki rząd wypłaca rocz-
nie świadczenia w wyso-
kości ponad 200 mln euro 
obywatelom innych krajów 
UE przebywającym w Niem-
czech, których dzieci pozo-
stały w kraju pochodzenia. 
Obecnie każdemu polskiemu 
dziecku, które nie przebywa 
wraz z rodzicami w Niem-
czech, przysługuje dodatek 
w wysokości 172 euro mie-
sięcznie.

Z danych Federalnego 
Urzędu Pracy w Norym-
berdze wynika, że w ze-
szłym roku niemieckie wła-
dze wypłaciły dodatki dla 
120 tys. dzieci bez niemiec-
kiego paszportu, mieszka-
jących za granicą. Niemal 
połowę beneficjentów tych 
świadczeń stanowią Polacy 
– 55 tys. Według „SZ” doda-
tek dostaje 64 tys. polskich 
dzieci pozostających w Pol-
sce, co kosztuje niemiecki 
budżet 100 mln euro. Na 

drugim miejscu znajdują 
się dzieci francuskie – 16,9 
tys., a na dalszych dzieci 
z Rumunii (9 tys.), Czech 
(7,7 tys.) i Węgier (5,9 tys.).

Zawarte w Brukseli pod 
naciskiem Londynu porozu-

mienie umożliwia wszyst-
kim krajom UE dopasowa-
nie wysokości dodatków na 
dziecko do rzeczywistego 
poziomu kosztów utrzyma-
nia w kraju, w którym dziec-
ko przebywa – pisze „SZ” 
i zaznacza, że do 2020 roku 
ta zmiana ma dotyczyć tyl-
ko nowych przybyszów, a po 
tym terminie wszystkich.

Po zakończeniu szczytu 
w Brukseli w zeszły pią-
tek Merkel zapowiedziała, 
że zamierza wykorzystać 
porozumienie UE z Wiel-
ką Brytanią do „ukróce-
nia nadużyć” w korzysta-

niu ze świadczeń socjalnych 
w Niemczech.

Szefowa niemieckiego 
rządu zaznaczyła, że „trze-
ba się będzie przyjrzeć, jak 
dopasować wysokość zasił-
ków na dzieci imigrantów 
z innych krajów do poziomu 
kosztów utrzymania w kra-
jach ich pochodzenia”. „Wy-
obrażam sobie, że Niemcy 

też będą mogły skorzystać 
(z tego uzgodnienia)” – do-
dała niemiecka kanclerz. 
Merkel zastrzegła jednak, że 
całkowite czasowe wyklu-
czenie imigrantów z dostę-
pu do systemu socjalnego, 
jak w przypadku Wielkiej 
Brytanii, nie wchodzi w ra-
chubę.

Niemiecki eurodeputo-
wany Elmar Brok ostrze-
ga przed zbyt pospiesznym 
wprowadzaniem zmian. 
Trzeba dobrze zastano-
wić się, czy to się opłaci 

– powiedział polityk CDU. 
Jeżeli rodzice, aby zacho-
wać zasiłek w dotychcza-
sowej wysokości, zaczną 
sprowadzać dzieci do Nie-
miec, może to okazać się 
dla niemieckiego budżetu 
bardziej kosztowne niż za-
chowanie obecnych prze-
pisów.
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