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14 września ulicami stolicy
przeszło blisko 200 tys. osób

Akcja protestacyjna  przygoto-
wana przez trzy centrale związ-
kowe: NSZZ „Solidarność”,
Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych i Forum
Związków Zawodowych trwała
od 11 do 14 września. Dołączyły
do niej licznie inne organizacje i
stowarzyszenia oraz osoby indy-
widualne, które nie zgadzają się
z polityką rządu Tuska. 

Środa 11 i czwartek 12 wrześ-
nia były dniami branżowymi. Pi-
kiety odbyły się przed
ministerstwami: Zdrowia (5 tys.
osób),  Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej
(ponad 6 tys.), Gospodarki,
Spraw Wewnętrznych, Skarbu
Państwa (ok. 2,5 tys), Pracy i Po-
lityki Społecznej (ok. 3 tys.), Edu-
kacji Narodowej (ponad 5 tys.). 

Związkowcy przygotowali dla
szefów resortów petycje z postu-
latami dotyczącymi ich branży.
Żaden minister nie zdecydował
się na spotkanie z protestują-
cymi. Po odbiór pism wysłali
pracowników swoich kancelarii. 

Przez cały czas trwania akcji
protestacyjnej przed gmachem
sejmu funkcjonowało mias-
teczko namiotowe, w którym
przebywało łącznie kilka tysięcy
związkowców i gdzie odbywały
się debaty z udziałem eksper-
tów: prof. prof. Ryszarda Bugaja,

Stefana Porteta, Józefiny Hryn-
kiewicz, Pawła Ruszkowskiego,
Juliusza Gandawskiego. Dysku-
towano o polityce przemysłowej,
służbie zdrowia, dialogu spo-
łecznym,  uprawnieniach związ-
ków zawodowych oraz
referendach społecznych. Na
kilka godzin trybuna została od-
dana innym organizacjom biorą-
cym udział w manifestacji.

13 września, w przerwie mię-
dzy debatami, zorganizowano
happening. Przewodniczący „S”
Piotr Duda, OPZZ - Jan Guz i
Forum - Tadeusz Chwałka od-
słonili pomnik  Donalda Tuska
w peruwiańskiej czapce, z piłką
pod pachą i napisem na cokole:
„premierowi – naród”. Rzecznik
Solidarności Marek Lewandow-
ski, odczytał laudację. „Uko-
chany Premierze! Donaldzie
Drogi! Słońce ty nasze! Przepeł-
nieni radością z Twoich rządów
łaskawych, my naród poddany,
składamy Ci szczere i radosne
podziękowania. Niewysłowiona
jest wdzięczność i niewypowie-
dziane uwielbienie nasze za to,
co dla swoich poddanych ciężką
pracą swoją, harówką nieludzką
czynisz na co dzień. Jednak pro-
simy, racz w swej łaskawości
przyjąć nasze nieudolne, ale
jakże szczere podziękowania: 
a za szybki i przyjazny dla pa-

cjenta system ochrony zdrowia, 
a za doskonale funkcjonującą i
tanią edukację, kształcącą sa-
mych poszukiwanych przez
rynek fachowców, 
a za tanie żłobki i przedszkola,
gdzie dzięki uzdrowionej przez
ciebie demografii licznie rodzące
się dzieci już od maleńkości
mogą grać w piłkę, 
a za możliwość pracy na
umowy śmieciowe, źródło roz-
woju rodzimego biznesu, 
a za bezrobocie i szarą strefę,
wspierającą emigracją bratnie
gospodarki naszych sąsiadów, 
a za wydłużony wiek emery-
talny i przyszłe emerytury, któ-
rych wysokość pozwoli nam
zachować szczupłą, a więc
zdrową sylwetkę,
a za elastyczny kodeks pracy,

dzięki któremu możemy praco-
wać na rozkaz bez zbędnie wy-
sokich wynagrodzeń, 
a za ograniczanie prawa do re-
ferendów i innych demokratycz-
nych fanaberii, mogących
zakłócić rozwiązania, które
tylko twój geniusz ogarnąć
może”. 

Manifestanci złożyli pod po-
mnikiem wieńce z podziękowa-
niem za największe osiągnięcia
rządu, m.in.: wydłużenie wieku
emerytalnego, złą sytuację
służby zdrowia, elastyczny czas
pracy, umowy śmieciowe. Orga-
nizatorzy zapowiedzieli, że fi-
gura premiera będzie z
gospodarczą wizytą objeżdżać
kraj „tuskobusem”. 

Kulminacyjnym dniem akcji
protestacyjnej była sobota 14

września. Do stolicy przyjechało
ok. 200 tys. osób. Przeszli z
miejsc zbiórek: spod sejmu („S”),
Pałacu Kultury (OPZZ) i Sta-
dionu Narodowego (Forum) do
ronda de Gaulle’a,  Nowym
Światem i Krakowskim Przed-
mieściem na pl. Zamkowy. Czoło
stanowili cyrkowcy przebrani
ministrów rządu Tuska, za nimi
jechał samochód z pozłacanym
pomnikiem Donalda Tuska. 

Przy Pałacu Prezydenckim
pochód zatrzymał się na chwilę,
a szefowie central związkowych
przekazali petycję skierowaną
do prezydenta. Napisali w niej:
„W ostatnich miesiącach dwu-
krotnie Trybunał Konstytucyjny
uznał za sprzeczne z ustawą za-
sadniczą ustawy, które pomimo
naszych negatywnych opinii Pan
podpisał. Chodziło o zmiany do-
tyczące norm czasu pracy osób
niepełnosprawnych oraz prze-
pisy odbierające pracownikom
dodatkowy dzień wolny za
święto. Teraz podpisał Pan bez
konsultacji ze stroną społeczną
kontrowersyjne i budzące duży
opór społeczny przepisy doty-
czące liberalizacji kodeksu pracy,
mimo że obiecywał Pan podjęcie
rozmów ze związkowcami. Nie-
stety, skończyło się na zapowie-

dziach i to w sytuacji, gdy w tym
samym czasie konsultował Pan
swoje decyzje z przedstawicie-
lami środowisk pracodawców”. 

- Serce mi się raduje, kiedy
was wszystkich widzę. Jestem fa-
cetem, ale płakać mi się chce ze
szczęścia. Bo  wreszcie obudzi-
liśmy się jako Polacy, jako pra-
cownicy – mówił P. Duda na
zakończenie Ogólnopolskich
Dni Protestu.  

We wszystkich dniach pro-
testu aktywnie uczestniczyli
związkowcy z wielkopolskiej
„S”, m.in. w Volkswagenie,  Enei,
Kompanii Piwowarskiej, Zarzą-
dzie Regionu Wielkopolska,
PGNiG, Gaz-Systemie, służbie
zdrowia, oświacie, SKF, Poczcie
Polskiej, Raben Transport,
H&M, GlaxoSmithKline Phar-
maceuticals, Airport Services,
Raben Polska, Lidlu, Carefour,
Bibliotece Raczyńskich, TVP,
Ferrex-ie, Skanska, Muzeum Na-
rodowym, Sanitechu, Remondi-
sie, Clavey’u, Man-ie,
Elektromontażu, Bridgestonie,
PKP, Centrze, HCP, Wodociągach
Kościan oraz w zakładach pracy
w Jarocinie, Wrześni, Śremie,
Lesznie i innych miejscowo-
ściach naszego Regionu.  
b

Ogólnopolskie Dni Protestu, a w szczególności nasza so-
botnia manifestacja, udowodniły siłę oraz mądrość tych,
którzy dziś tworzą NSZZ „Solidarność”. Była to największa
po 1989 roku manifestacja i pierwsza, w której wszystkie
trzy reprezentatywne centrale związkowe oraz inne organi-
zacje przemówiły jednym głosem. Nie często się to zdarza.
To historyczny moment.
Dlatego pragnę z głębi serca podziękować Wam za udział
w tym proteście i za solidarność.

Jarosław Lange
Przewodniczący

Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Czterodniowa akcja protestacyjna spotkała się z apro-
batą 60% Polaków. Do „Solidarności” napłynęło wiele wyra-
zów wsparcia od międzynarodowych organizacji MKZZ i EKZZ
oraz związków zawodowych z innych państw. Część z nich wy-
słała nawet swoje delegacje do Warszawy. 
Wraz z polskimi związkowcami ulicami stolicy szli ubrani w
pomarańczowe stroje przedstawiciele litewskiego związku
Solidarumas oraz Szwajcarzy ze związku zawodowego Unia.
Obecny był Józef Niemiec, zastępca Sekretarz Generalnej
EKZZ. Warszawę odwiedzili m.in. związkowcy z Bułgarii, Nor-
wegii i Węgier. Listy wsparcia nadesłali związkowcy z Nie-
miec, Czech, Francji, Hiszpanii, Pakistanu.

Ponad 3000 członków Solidarności z Regionu Wielkopolska 

wzięło udział w Ogólnopolskiej Manifestacji, która odbywała się 

pod  hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” 



Koniec z podatkiem 
od darowanego chleba 

Są sytuacje, 
gdy trzeba
wbrew nurtowi, 
pod prąd
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Inicjatorami i realizatorami po-
mysłu są Franciszek Langner i
Roman Nisiewicz - znani dzia-
łacze tamtejszej „Solidarności”.
Przez kilka miesięcy odwiedzali
swoich kolegów i spisywali ich
wspomnienia. Życiorysy tych
osób stanowią dokumentalne
świadectwo losów ludzi, którzy
tworzyli „Solidarność” w 1980 r.,
później - nie bacząc na represje -
trwali przy niej, gdy została ze-
pchnięta do podziemia i pozos-
tali wierni jej ideałom.
Wspomnienia opracowane  i za-
chowane w formie pisemnej i
jako nagrania CD, stanowiące
znakomity materiał źródłowy
dla wszystkich zainteresowa-
nych dziejami Polski i regionu,
zostały przekazane do poznań-
skiego oddziału IPN. 

Na uroczystość nie dotarł
przewodniczący Komisji Krajo-
wej Piotr Duda, obiecał jednak,
że na pewno przyjedzie do Piły
jeszcze w tym roku. Reprezento-
wała go Sekretarz KK Ewa Zydo-
rek, która wyraźnie wzruszona
powiedziała:    - Sądzę, że nikt z
nas, gdy zaczynaliśmy w 1980 r.
nie spodziewał się, że zmienimy
oblicze Europy. Dzisiaj jest czas,
aby dziękować ludziom, którzy
nie złamali się i  doprowadzili do
tego, że mamy wolną Polskę.
Następnie odczytała specjalny

list od przewodniczącego KK
skierowany do zebranych. 

- To, w czym braliście udział
zamieniło się w wolną Polskę,
choć nie zawsze taką o jakiej
myśleliśmy. Jestem wam
wdzięczny za wspólnotę, którą
tworzyliśmy wówczas i za to, że
dzisiaj możemy się spotkać w
gronie osób, które zrobiły tak
wiele, a o których mało kto wie-
dział. Dlatego tak ważne jest
wydobywanie waszego udziału
z niepamięci – powiedział były
przewodniczący wielkopolskiej
„S” Janusz Pałubicki. Przypo-
mniał szczególnie trudne wa-
runki dla podziemnej
działalności w tym regionie,
gdyż było tutaj wyjątkowo silne
„stężenie milicyjno-wojskowe”. 

Wśród zaproszonych gości
byli również: przewodniczący
Regionu Wielkopolska Jarosław
Lange, szef oddziału pilskiego
ZR. Antoni Gawroch prezes poz-
nańskiego oddziału IPN Rafał
Reczek i ks. Jarosław Wąsowicz.
Duszpasterz, który jest autorem
publikacji poświęconych Soli-
darności oraz Dorota Fechner
przypomnieli dzieje pilskiej „So-
lidarności”. Uzupełnieniem były
fragmenty  materiałów operacyj-
nych  z inwigilacji działaczy pod-
ziemnych odczytane przez
uczniów miejscowych szkół. 

Działacze pilskiej „S” ufun-
dowali pamiątkowe Wiosło Na-
dziei dla przewodniczącego KK.
Na jednym piórze napisano
„…są sytuacje, gdy trzeba wbrew
nurtowi, pod prąd” , a na drugim
były nazwiska odznaczonych
Medalem „Solidarności”. 

Wiosło Nadziei z taką samą sen-
tencją otrzymał również Jarosław
Lange. Tym razem był to pagaj,
czyli wiosło z jednym piórem. 

Wdzięczni podziemniacy
przygotowali również specjalne
podziękowania dla swoich kole-
gów Franciszka Langnera i Ro-
mana Nisiewicza. A Jarosław
Lange wręczając autorom pro-
gramu Zapomniani-Niepo-
korni, medale na których
wyryte zostało 21 postulatów
sierpniowych, powiedział: - Żyje
wśród nas wielu takich cichych
bohaterów. Wydobycie z cienia,
okazanie szacunku i wdzięcz-
ności, zachowanie pamięci jes-
teśmy im winni. Dziękuję, że
podjęliście trud spełnienia tego
obowiązku.

Następnie uczestnicy spotka-
nia w niecodzienny sposób zos-
tali zaproszenia na  biesiadę.
Zaproszenia otrzymali w formie
ulotek, które poszybowały w po-
wietrze przy pomocy wyrzutni
stosowanej w stanie wojennym.
bn

Dzięki zniesieniu podatku VAT
od darowanej żywności (zmiana
wchodzi w życie od paździer-
nika), nie dojdzie już do tak ab-
surdalnej kary, jaka spotkała
piekarza z Legnicy. Jego sprawa
zbulwersowała opinię pub-
liczną. Waldemar Gronowski
przez 14 lat oddawał chleb, któ-
rego nie udało mu się sprzedać,
do stołówki charytatywnej,
domu dziecka i świetlicy dla
dzieci. Nie brał za to ani grosza.
Gdy w 2004 r. zainteresowała
się nim kontrola skarbowa,
urzędnicy orzekli, że za podaro-
wane pieczywo powinien zapła-
cić 7-procentowy podatek VAT,
który za sam 2003 r. wyniósł aż
45 tys. zł. Sprawa piekarza tra-
fiła w 2006 r. do Sejmu i po
trwającym kilka lat procesie i
lobbingu Federacji Polskich
Banków Żywności, udało się w
końcu wywalczyć zmianę prze-
pisów, na takie które karzą fi-
nansowo darczyńców.   

Na stół zamiast do kontenera 

Zmiana przepisów pozwoli
wszystkim przedsiębiorcom ob-
racającym produktami żywno-
ściowymi, przekazywać
nadwyżki żywności na cele cha-

rytatywne bez obciążenia po-
datkiem VAT. Jednak, aby unik-
nąć jakichkolwiek nieporo-
zumień w przypadku kontroli
skarbowej, należy pamiętać o
jednym istotnym warunku: ob-
darowana organizacja powinna
prowadzić swoją dokumentację
w taki sposób, by można było
bezpośrednio wykazać prze-
znaczenie darowanej żywności
na cele charytatywne. 

Decyzja Sejmu może przy-
nieść spory postęp w zwalczaniu
zjawiska niedożywienia i prze-
ciwdziałaniu skrajnemu ubóstwu
w Polsce. Pomocą charytatywną
mogą być teraz zainteresowani
nie tylko producenci, ale także
sieci handlowe, sklepy oraz firmy
oferujące szeroko pojęte usługi
gastronomiczne. Dotychczas
przedsiębiorcy z tych sektorów, z
uwagi na absyrdalne przepisy po-
datkowe, utylizowali nadwyżki
żywności nie dając szansy na re-
dystrybucję pełnowartościowego
pożywienia wśród ubogich. Sza-
cuje się, że w związku nieko-
rzystnymi przepisami
podatkowymi, w ciągu roku w
sieciach handlowych marnuje się
kilkaset ton żywności, podczas
gdy w Polsce ok. 2,5 mln osób

żyje poniżej granicy skrajnego
ubóstwa. 

Słodkie i zielone w darze

Do tej pory banki żywności naj-
częściej rozdawały kaszę, mąkę,
makarony, konserwy i inne pro-
dukty o dłuższej dacie przydat-
ności otrzymywane od
producentów i osób prywatnych
podczas zbiórek. Teraz markety
czy sklepy spożywcze będą
mogły z dnia na dzień przeka-
zywać także owoce, warzywa,
sałatki i inne świeże artykuły.
Dotychczas były ich pełne kon-
tenery na zapleczach hipermar-
ketów, gdzie wyrzucano np.
owoce bo były zbyt dojrzałe.

Tradycyjnie przed Bożym
Narodzeniem w centrach hand-
lowych prowadzona jest świą-
teczna zbiórki żywności. Dary
trafiają do wózków oznaczo-
nych logo akcji, a najczęściej za-
pełniają je klienci sklepów. W
tym roku z nowych możliwości
mogą skorzystać także sieci, w
których odbywają się zbiórki i
bez kosztów przekazać potrze-
bującym towar, którego mogą
nie zdążyć sprzedać ze względu
na mijającą wkrótce datę jego
ważności. Anna Dolska  

We wtorek 24 września odbędą się obrady XXIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Delegaci wielkopolskich organizacji zakładowych
podsumują pracę Zarząd Regionu w minionym roku oraz podejmą decyzje dotyczące
działań wielkopolskiej „Solidarności” w najbliższym roku.  

To dobra wiadomość nie tylko dla organizacji społecznych, które pozyskują żywność dla naju-

boższych, ale też dla tych, którzy chcą przekazać nadwyżki produktów spożywczych, a nie są

ich producentami. 

Blisko sześćdziesięciu działaczy pilskiej „Solidarności” otrzymało

Medal Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Uroczystość  

odbyła się w Ośrodku Geovita w Płotkach i była zwieńczeniem 

programu Zapomniani - Niepokorni, którego celem jest zbieranie

świadectw osób działających w podziemnych strukturach Związku 

w byłym województwie pilskim.

To niewątpliwie sukces 

Jak ocenia Pani Ogólnopolskie
Dni Protestu zorganizowane
przez trzy największe centrale
związkowe?
- To niewątpliwie sukces, ale suk-
ces mierzony głębszymi i bardziej
perspektywicznymi kryteriami,
niż doraźne ustępstwo rządu.
To znaczy?
- Przebieg czterech dni protestów
był przede wszystkim sukcesem w
wymiarze merytorycznym.
Uczestnicy demonstracji okazali
się obywatelami, którzy dosko-
nale wiedzą, w jakiej sprawie wy-
szli na ulice. Było mało gniewu, a
dużo merytorycznych i sensow-
nych uzasadnień. Dobrze przygo-
towane postulaty, obudowane
plakatami i spokojne, chociaż
zdecydowane wystąpienia lide-
rów sprawiły, że media zostały
niejako zmuszone do w miarę
rzetelnej obsługi tej akcji. Prze-
bieg protestów i liczba uczestni-
ków pokazują, że członkowie
związków zawodowych, ich sym-
patycy i liderzy to znacząca i zde-
terminowana rzesza
pracowników - obywateli, którzy
potrafią  sformułować konkretne
postulaty, przekonująco je uza-
sadnić i walczyć o nie z wielką de-
terminacją i spokojem. To nie był
tłum. To byli obywatele, którzy
mieli świadomość, że prawa pra-
cownicze i prawa obywatelskie
pochodzą z tej samej półki. Był to
także ogromny sukces organiza-
cyjny. Według różnych szacun-
ków do Warszawy przyjechało od

100 do 200 tysięcy ludzi. Najbar-
dziej widocznym organizatorem
akcji była Solidarność, ale
wszystkie związki pokazały, że
takie przedsięwzięcie, rozpisane
na marsze, pikiety, wystąpienia i
panele eksperckie, da się dobrze
zaplanować i przeprowadzić.
Zorganizować tak, by udowodnić,
że związkowcy nie są gniewnym
tłumem, a odpowiedzialnymi
obywatelami. I po trzecie, związek
zaczął postrzegać siebie jako
ważną instytucję społeczeństwa
obywatelskiego. Niejako przypo-
mniał sobie, że jako organizacja
zrzeszająca pracowników, ale
także obywateli ma prawo wśród
swoich postulatów umieścić także
żądanie prodemokratyczne, czyli
zmianę ustawy o referendum
ogólnokrajowym.
Związkowcy udowodnili, że są
merytorycznie przygotowani,
przeprowadzili też wiele happe-
ningów, a pomysłowości móg-
łby im pozazdrościć niejeden
satyryk. Czy to wszystko, co za-
prezentowali, wpłynie na po-
strzeganie ruchu związkowego?
- Sądzę, że w dłuższej perspekty-
wie będzie to najbardziej zna-
czący wymiar sukcesu
wrześniowych demonstracji. Do-
dajmy, że związek był nie tylko
merytorycznie i komunikacyjnie
sprawny, lecz  także dowcipny, in-
teligentny i błyskotliwy. Wszystkie
żarty trzymały standardy
dobrych obyczajów. /…/
Który scenariusz jest bardziej

prawdopodobny: kolejne akcje
protestacyjne czy zmiana
postawy rządu i powrót do dia-
logu ze stroną społeczną?
- Nie chciałabym wróżyć i snuć
zbyt konkretnych przypuszczeń.
Ale uważam, że pomysł zbierania
podpisów pod wnioskiem o roz-
wiązanie parlamentu jest bardzo
racjonalny. Jeżeli uda się zebrać
naprawdę ogromną liczbę podpi-
sów, to ani dziennikarze, ani po-
litycy koalicji rządzącej nie będą
mogli udawać, że nie dostrzegają
skali społecznej nieufności wobec
rządzącej koalicji, wyrażonej w
demokratyczny, dobrze zorgani-
zowany sposób. W związkowych
protestach chodziło o konkretne
postulaty. Pokazano ich znacze-
nie dla życia społecznego, dla ni-
welowania biedy, rozwiązywania
problemów rynku pracy, a nawet
- system emerytalny - wzmocnie-
nia poczucia wspólnoty pokoleń.
Wszyscy mogli naocznie zobaczyć
lekceważący stosunek rządu do
podjęcia nad nimi rzetelnej dys-
kusji. Dlatego związki mają
prawo zbierać podpisy pod nastę-
pującą opinią: koalicja, która dzi-
siaj rządzi Polską, a głównie
politycy PO, nie wydaje się zdolna
do rządzenia krajem wedle de-
mokratycznych zasad i demokra-
tycznych obyczajów, a więc także
do rzeczywistego konsultowania
i negocjowania różnych rozwią-
zań, uwzględniających interesy
własnego społeczeństwa.
Cały wywiad: www.solidarnosckatowice.pl

Z dr Barbarą Fedyszak-Radziejowską rozmawia Agnieszka Konieczny


