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Górnicy
pamiętają

15 grudnia odbyła się uroczystość odsłonięcia mozaiki
witrażowej z wizerunkiem świętej Barbary. Powstała ona
na ścianie cechowni kopalni „Borynia-Zofiówka” Ruch
Zofiówka - dawnej kopalni „Manifest Lipcowy”.

Przypomniano o pacyfikacji śląskich kopalń i Górników
zabitych podczas pacyfikacji KWK „Wujek”. W nocy z
12 na 13 grudnia 1981 roku gen. 16 grudnia Minister-

stwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na użycie broni i wkrótce
padły pierwsze rozkazy strzelania do górników. W 41. roczni-
cę tych wydarzeń oficjalnie zaprezentowano mozaikę witrażową
z podobizną świętej Barbary, która powstała w niespełna pół
roku i składa się z tysięcy elementów.
– Odsłaniamy dzisiaj mozaikę, która upamiętnia bohaterstwo
uczestników tamtych dni. Szanowni uczestnicy tamtych wyda-
rzeń, pamiętamy i dziękujemy za to, co zrobiliście dla nas i dla
Ojczyzny. Czujemy się zobligowani być strażnikiem historii,
aby to, co wydarzyło się na jastrzębskiej ziemi nigdy nie zo-
stało zapomniane – powiedział Tomasz Cudny, prezes zarzą-
du JSW S.A.

Dawna kopalnia „Manifest Lipcowy” była pierwszym zakła-
dem przemysłowym, w którym funkcjonariusze ZOMO użyli
broni palnej wobec strajkujących górników. 15 grudnia 1981
roku górniczy protest tłumiło 1700 milicjantów i żołnierzy, uzbro-
jonych także w czołgi i wozy bojowe. W pacyfikacji rannych
zostało 4 górników. Dzień później, 16 grudnia spacyfikowano
kopalnię „Wujek” w Katowicach, gdzie zginęło 9 górników, a 21
zostało rannych. Następnego dnia ogień został otwarty pod-
czas solidarnościowych protestów w Gdańsku. Zginęła jedna
osoba, a dwie zostały ranne. Do 28 grudnia wszystkie strajki
zostały rozbite. 
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Śmietnik
miesiąca

Z KRAJU

Dzięki polskiemu sprzętowi uda-
ło się przywrócić ukraińską te-
lewizję i radio w wyzwolonym

od wojska rosyjskiego Chersoniu i oko-
licznych miejscowościach na południu
Ukrainy. Zaznaczono, że dzięki temu
Ukraińcy na wyzwolonym terytorium
mogą otrzymywać sprawdzone infor-
macje na temat przebiegu działań
zbrojnych i sytuacji w kraju.

 Konfiskatę samochodów pijanym kie-
rowcom zakłada przegłosowana przez
Sejm reforma Kodeksu Karnego. Nowe pra-
wo ma wejść w życie w lutym przyszłego
roku. Prawo to jeszcze nie weszło w życie
a już podnoszą się protesty. Najgłośniej
protestują artyści. Coś w tym jest...

 Łódzka Policja prowadzi śledztwo w
sprawie ograbienia zwłok. W chwili skła-
dania ciała do grobu zmarły miał złoty ze-
garek Rolex wysadzany diamentami oraz
złotą spinkę do krawata. Na niej też lśniły
diamenty. Były to ulubione przedmioty
zmarłego, więc rodzina zdecydowała się,
że pozostaną z nim w grobie na wieki. Jaki
kraj, taki faraon?

  PKN Orlen poinformował, że ”nazwa
«PGNiG Grupa Orlen» używana jest przede
wszystkim w postaci logotypu, jako identy-
fikacja graficzna działalności byłego PGNiG
S.A. , który obecnie funkcjonuje jako Ze-
spół Oddziałów PGNiG Polskiego Koncer-
nu Naftowego Orlen S.A. w Grupie Orlen”. 

 Ponad 1,6 mln mieszkańców Polski żyje
w skrajnym ubóstwie, w tym 333 tys. osób
to dzieci. Inflacja sięgająca prawie 50 proc.
na podstawowe produkty spożywcze oraz
drastyczny wzrost cen węgla i prądu dre-
nuje kieszenie. Po opłaceniu rachunków,
kupieniu opału (na miesiąc) i lekarstw na
życie zostaje niewiele – czasem złotówka
na dzień.

 Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił
skargę KE przeciwko Polsce – poinformo-
wał resort finansów. Polski warunek sto-
sowania procedury zawieszenia poboru
akcyzy przy imporcie zwolnionego od ak-
cyzy alkoholu używanego do produkcji le-
ków jest zgodny z unijnym prawem – wska-
zano w uzasadnieniu. 

 W niespełna 50-tysięcznych Staracho-
wicach zwalniają najwięksi pracodawcy. -
Jestem przekonany, że w Polsce w ostat-
nich miesiącach nie było mowy o zwolnie-
niach grupowych o takiej skali – przyznaje
prezydent miasta. Losy Starachowic jak
w soczewce mogą jednak skupiać zagro-
żenia, jakie czyhają na rynku pracy. 

  Minister Niedzielski właśnie z dumą
ogłosił sprowadzenie 504.000 szczepionek
dla bąbli od sześciu miesięcy życia. Jed-
nocześnie niedawno słyszeliśmy, że nie
odbierzemy zamówionych i zapłaconych
partii, bo nie. Umowa podpisana, zgodnie
z nią ma być dostawa, my jej nie weźmie-
my i nie zapłacimy. Jednocześnie sprowa-
dzamy pół miliona tego, czego zwrotu za-
żądaliśmy? I tak istnieją obok siebie dwa
światy: prawdziwy i alternatywny. Udowod-
niona i potwierdzona nawet przez władze
szkodliwość szczepionek i jednocześnie
sprowadzanie ich celem zaszczepienia
dzieci, które nawet nie chodzą. 

 Krajowa Rada Sądownictwa skierowa-
ła do rzecznika dyscypliny sędziów wnio-
sek o wszczęcie postępowania wyjaśnia-
jącego w sprawie zachowania sędziego
Macieja Ferka z Krakowa. KRS zarzuca
mu gnębienie koleżanki z pokoju m.in.
poprzez jedzenie śledzi, kiszonych ogór-
ków i kapusty. 

 Dzień Dobry TVN! W Polsce zrobi się
biało i spadnie śnieg. Prognozowane są za-
wieje i zamiecie śnieżne spowodowane
opadami śniegu i wiatrem. Autorką tego
potworka była Luiza Bebłot. 

ZE ŚWIATA
 Szokujące doniesienia. Afera wokół Ikei.
Ikea do marca 2022 roku prowadziła pro-
dukcję mebli na Białorusi, a niemiecki pro-
ducent mebli nadal to robi. Z ustaleń dzien-
nika „Spiegel” wynika, że przy produkcji
pracują więźniowie, w tym białoruscy więź-
niowie polityczni. Według centrum praw
człowieka Wiasna w całej Białorusi może
być ich łącznie nawet ponad 1,3 tys.

 O natychmiastowe uniezależnienie się
od Rosji i definitywne zerwanie wszelkich
więzi z Kremlem, a także zmniejszenie za-
leżności od Chin zaapelowała do Unii Eu-
ropejskiej Sanna Marin, premier Finlandii.
Skrytykowała też niechęć wielu europej-
skich przywódców do przyznania się do
błędów i pochwaliła stanowisko Polski i
krajów bałtyckich, które podjęły trudne
decyzje o odcięciu dostaw surowców ro-
syjskich. Zdaniem premier Marin wojna w
Ukrainie, kryzys energetyczny i realne
perspektywy ogromnego światowego kry-
zysu gospodarczego ujawniły słabości
strategii UE. Europa nie prowadziła żad-
nych działań, które mogłyby zagwaranto-
wać jej samowystarczalność. 

 Portugalski prezydent Marcelo Rebelo
de Sousa wyznał, że jego kraj zyskał na
rosyjskiej inwazji na Ukrainę „podobnie jak
na II wojnie światowej”. Jak dodał, korzyści
z tych dwóch konfliktów odczuli szczegól-
nie przedsiębiorcy z Portugalii. Szef pań-
stwa wyjaśnił, że największym beneficjen-
tem wojny w Ukrainie jest w Portugalii bran-
ża turystyczna. Dodał, że wojna doprowa-
dziła do zwrócenia się wielu zagranicznych
turystów w kierunku Portugalii i spędzenia
tam „w sposób bezpieczny” urlopu. 

 Rosjanie przez lata umieszczali agen-
turę wpływu w państwach Europy Zachod-
niej, wykorzystując jako słabość naszą de-
mokrację – ocenia analityczka Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna
Maria Dyner. Jej zdaniem Kreml do per-
fekcji opanował wojnę hybrydową – jako
tanie i efektywne narzędzie mające parali-
żować funkcjonowanie krajów Europy. 

 Głosowałem za brexitem i wiem, że bre-
xit może przynieść, i już przynosi, ogromne
korzyści i możliwości dla kraju - powiedział
Rishi Sunak podczas konferencji Konfede-
racji Brytyjskiego Przemysłu. Zapewnił, że
nie ma mowy o powrocie do jakiegokolwiek
dostosowania się do praw unijnych. Jako
jedną z korzyści z brexitu premier Wielkiej
Brytanii wskazał właściwą kontrolę nad na-
szymi granicami.

 Komitet Praw Człowieka ONZ nie wyra-
ził zgody na usunięcie pomnika żołnierzy
radzieckich na Cmentarzu Antokolskim w
Wilnie, argumentując, że leżą pod nim
pochowani polegli. Mer litewskiej stolicy
oświadczył jednak we wtorek, że demon-
taż monumentu wkrótce się rozpocznie, bo
organ Narodów Zjednoczonych został wpro-
wadzony w błąd. „Wojna toczy się teraz,
więc nie będziemy czekać (aż sprawa się
wyjaśni)” - powiedział Remigijus Szima-
szius. Groby nie miały być i nie będą usu-
wane - zaznaczył Szimaszius. - Po pro-
stu bezpiecznie usuniemy sowieckie pro-
pagandowe rzeźby”. 

 Parlament Europejski odwraca się ple-
cami do milionów ludzi i służy interesom
jednej orientacji politycznej. Stał się narzę-
dziem lewicy do narzucania przez nią swo-
jego monopolu - mówił podczas debaty w
Parlamencie Europejskim prof. Ryszard
Legutko. Instytucja wysyła fałszywą wiado-
mość, że reprezentuje europejskie naro-
dy, podczas gdy tak nie jest. - Parlament
porzucił też podstawową funkcję reprezen-
towania ludzi; zamiast tego stał się ma-
chiną do realizacji tzw. projektu europej-
skiego, zrażając tym samym miliony wy-
borców. 

 Premier Viktor Orban podczas ogląda-
nia towarzyskiego meczu Węgier z Grecją
w Budapeszcie miał na sobie szalik przed-
stawiający mapę Królestwa Węgier. W jego
skład wchodziły sąsiednie państwa, w tym
Ukraina. W odpowiedzi MSZ Ukrainy we-
zwało węgierskiego ambasadora i zażądało
przeprosin. Do sprawy odniósł się premier
Węgier w mediach społecznościowych.
Piłka nożna to nie polityka - napisał. 

 Parlament Europejski przyjął rezolucję
uznającą Rosję za państwo sponsorujące
terroryzm. Nie było jednak w tej sprawie
jednomyślności. Aż 58 posłów do PE sta-
nęło w obronie Putina i Rosji, głosując prze-
ciwko przyjęciu rezolucji. Na drzwiach do
ich biur naklejono plakaty z podobizną
Putina i napisem „Moim głosem wsparłem/
am terroryzm”.                              
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 W dniu, w którym Parlament Eu-
ropejski uznał Rosję za kraj sponsorujący
terroryzm, Jewgienij Prigożyn znany jako
„kucharz Putina” ogłosił, że prześle do sie-
dziby tej unijnej instytucji młot kowalski
sygnowany logiem Grupy Wagnera. Na
trzonku narzędzia widać ślady substancji
mającej imitować krew. Młot został zapa-
kowany w etui na skrzypce. W piątek
Umras Reinsalu, minister spraw zagranicz-
nych Estonii, zamieścił na Twitterze film,
w którym zaprezentował „prezent” dla Pri-
gożyna - kajdanki, które będą czekać na
niego w Międzynarodowym Trybunale Kar-
nym w Hadze. 

 Papież Franciszek po raz kolejny za-
skoczył wszystkich tym, co myśli o komu-
nizmie. Tym razem zaszedł w swoich wy-
powiedziach naprawdę daleko. Kiedy pa-
trzę na Ewangelię tylko z socjologicznego
punktu widzenia, tak, jestem komunistą
i był nim też Jezus – powiedział w wywia-
dzie dla „America Magazine”, czasopisma
wydawanego przez jezuitów w Stanach
Zjednoczonych. Papież dodał, co prawda,
że komuniści ukradli nam trochę chrześci-
jańskich wartości. Inni uczynili z nich ka-
tastrofę. Ale czy to coś zmienia? 

 Wiceszefowa PE Eva Kaili zatrzymana
ws. afery korupcyjnej ubolewała nad... pra-
worządnością w Polsce. Jak podają media,
podczas zatrzymania odnaleziono torby
wypełnione gotówką. To Katar korumpował
urzędników „o znaczącej pozycji politycz-
nej i/lub strategicznej” w PE, wysyłając im
„znaczne kwoty pieniędzy” i „ważne prezen-
ty”. Wśród zatrzymanych znalazł się Luca
Visentini, były szef Europejskiej Konfede-
racji Związków Zawodowych. Kaili określiła
Katar „liderem praw pracowniczych”, pomi-
mo tego, że w listopadzie PE przyjął rezo-
lucję w sprawie sytuacji praw człowieka w
Katarze. Europosłowie podkreślili, że Ka-
tar wygrał przetarg na organizację Mi-
strzostw Świata FIFA przy wiarygodnych
zarzutach o przekupstwo i korupcję. Wyra-
żono także ubolewanie nad śmiercią oraz
obrażeniami tysięcy migrantów pracujących
głównie w sektorze budowlanym. 

Z FRONTU
 Według różnych doniesień, na tymcza-
sowo zajętych terytoriach obwodu chersoń-
skiego obniżył się moralno-psychologicz-
ny stan i dyscyplina rosyjskich żołnierzy.
W niektórych miejscowościach wprowa-
dzono prohibicję, wywożąc alkohol z ma-
gazynów, sklepów i restauracji.

 Kreml wysyła obywateli krajów afrykań-
skich uwięzionych w Rosji na wojnę na
Ukrainie zaś Reuters poinformował o tym,
że na wojnie zginął obywatel Zambii, który
odbywał karę więzienia w Moskwie. Niko-
łenko wezwał Unię Afrykańską i wszystkie
kraje Afryki, by zażądały od Rosji zaprze-
stania zmuszania ich obywateli do udziału
w walkach. - Afrykańczycy nie powinni
umierać w imię chorych imperialnych am-
bicji Putina - dodał.

 Zacofanie technologiczne rosyjskich żoł-
nierzy: podczas okradania ukrińskiego
domu jeden z okupantów przystawił wła-
ścicielce karabin do głowy, żądając kodu
dostępu do sejfu. Jak się okazało, chodzi-
ło mu o robota kuchennego. 

 Zacharowa zaatakowała. - Żarliwa, no-
toryczna nienawiść do naszego kraju, któ-
ra wykracza poza rozsądną rusofobię. Nie-
stety, ktoś z mroku duszy, ktoś za pienią-
dze kolektywnego Zachodu. Nikt się nie
ukrywa – powiedziała Zacharowa. Stwier-
dziła też, że rusofobiczne ataki rozpoczę-
ły się na długo przed rozpoczęciem spe-
cjalnej operacji wojskowej. 

 22 listopada funkcjonariusze SBU prze-
szukali Ławrę Kijowsko-Peczerską. Stało
się to po tym, jak w środkach masowego
przekazu pojawiły się informacje, że w jed-
nej z cerkwi Ławry gloryfikowano „rosyjski
pokój”. Według stróżów prawa, kapłani cer-
kwi prowadzili działania szpiegowskie.
Ponadto SBU przeprowadziła czynności
śledcze w różnych regionach Ukrainy,
a mianowicie na terenie klasztoru Świętej
Trójcy w mieście Korec, żeńskiego klasz-
toru ku czci Wołyńskiej Ikony Matki Bożej
we wsi Sernyki oraz na terenie eparchii
sarneńsko-polskiej Ukraińskiej Cerkwi Pra-
wosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

 Prawie 3000 ukraińskich górników zo-
stało uwięzionych pod ziemią na noc, z po-
wodu przerw w dostawie prądu, spowodo-
wanych przez rosyjskie ataki na krajową
infrastrukturę energetyczną. Mężczyzn
udało się wydostać na powierzchnię. 

 Służby Bezpieczeństwa Ukrainy uda-
remniły wywóz z kraju luksusowej floty sa-
mochodowej, broni i antyków należących
do prezesa przemysłowego giganta Motor
Sicz. Podczas przeszukania jego posia-
dłości znaleziono też biżuterię podobną do
skradzionego kilka miesięcy temu złota
Scytów. Jak donosiła Prokuratura Gene-
ralna Ukrainy, Rosjanie w maju okradli
Muzeum Krajoznawcze w Melitopolu w
obwodzie zaporoskim. Wśród skradzio-
nych przez okupantów rzeczy była złota
biżuteria Scytów, odkryta przez archeolo-
gów w latach 50. XX wieku. Jak donosił
portal Suspilne, kolekcja złota Scytów po-
chodzi jeszcze z IV wieku p.n.e. i ma
ogromne znaczenie historyczne. 

 Japonia pomoże Ukrainie. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Japonii oświadczy-
ło, że dostarczy władzom w Kijowie gene-
ratory i latarnie słoneczne o wartości po-
nad 2,5 mln dolarów, by Ukraina mogła się
lepiej przygotować do przetrwania ostrej
zimy - poinformował we wtorek portal Kyiv 

 Litera „Z” stała się symbolem rosyjskiej
agresji w Ukrainie. Rosjanie umieszczają
„Z” na swoich samochodach czy bluzach.
Teraz zakazana litera pojawiła się nawet
na kartkach świątecznych, które można
kupić przed zbliżającymi się świętami. 

 Do lata 2023 roku nieodwracalne straty
wśród Rosjan sięgną 100 tysięcy osób -
pisze rosyjski portal Ważnyje Istorii. Zabi-
tych i rannych władze Rosji planują zastą-
pić poborowymi. Bez względu na serię bo-
lesnych klęsk na froncie i duże straty ro-
syjskiej armii Putin nie porzuca planów
wzięcia Kijowa. By osiągnąć swój cel, jest
gotowy walczyć kilka lat, nie licząc się ze
stratami - podkreśla portal.. 

 Białoruscy funkcjonariusze milicji demo-
lują mieszkania opozycjonistów. Rosyjska
propaganda wykorzystuje przykre obraz-
ki, aby upokorzyć ich na kanałach Tele-
gramu. Teraz głośno zrobiło się o znisz-
czeniu lokum należącego do matki żołnie-
rza, który zginął w walkach. Mężczyzna
walczył po ukraińskiej stronie. 

 Olga Skabiejewa przekonywała na an-
tenie państwowej telewizji, że Rosja musi
wygrać z Ukrainą, bo w innym wypadku
za zbrodnie wojenne zapłacą wszyscy
Rosjanie, „bez wyjątku”. - Aby nie było try-
bunałów haskich, nie było postępowań
karnych, nie było odszkodowań, nie było
reparacji, aby nic z tego nie miało miej-
sca, musimy nasilić działania wojenne,
musimy wywrzeć na Ukraińcach presję, aby
to oni przyszli do nas po rozejm lub pokój.
Jaj gość wykrzykiwał, że Duda mówi: pa-
trzcie, Rosja zabiera ukraińskie dzieci
w głąb kraju. A co, mamy je zostawiać pod
ostrzałem, przy polskich bombach? Oni
sami wywożą gdzieś ukraińskie dzieci, ale
to ma być normalne. A my karmimy te
dzieci, dajemy im ubrania, buty. Zabiera-
my je do szkół.

 W internecie bardzo dużą popularność
zdobył filmik z rosyjskiego miasta Tuła. Na
nagraniu widać drukowane kartki na żyw-
ność. Lokalne władze potwierdzają, że ta-
kie dokumenty faktycznie powstają. 

 Rosyjski Kościół Prawosławny, który
wspiera agresję Rosji przygotował modli-
tewniki „wojskowe” dla żołnierzy wysyła-
nych na wojnę. W jednym z nich znalazła
się prośba do Boga, aby obdarzył zwycię-
stwem najwyższego głównodowodzącego
Władimira Putina, mężnego archistratega
i bogobojnego przywódcę rosyjskiego. „Ar-
chistrateg” odnosi się w nazewnictwie pra-
wosławnym do św. Michała Archanioła jako
dowódcy wojsk anielskich.

 Prezydent Zełenski zaserwował zachod-
nim mediom taka anegdotę: Jeden pyta dru-
giego: „jak tam sytuacja? Co mówią lu-
dzie?”. Drugi mówi: „wojna (...) Rosja wo-
juje z NATO”. „No i jak tam?” - pyta pierw-
szy. „70 tysięcy rosyjskich żołnierzy zgi-
nęło, stracili prawie wszystkie rakiety,
masa sprzętu uszkodzona...” - oznajmia.
„A co z NATO?” - dopytuje pierwszy. „NATO
jeszcze nie przyjechało” - zakończył Zełen-
ski, sugerując w ten sposób, że armia ukra-
ińska od początku inwazji Rosji była ska-
zywana na porażkę, a mimo to nieustannie
odnosi sukcesy na froncie.                  MORS 
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Program obrad:
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KK
22-23 września 2022 r.
6. Informacje z prac Prezydium KK, ze-
społów KK
7. Informacje z prac RDS, ROP
8. Prezentacja wyników kontroli KKR
w Castorama Polska Sp. z o. o.
9. Uchwała ws. zmiany regulaminu obrad
KK
10. Uchwała ws. zmiany zapisu § 16 ust.
1 Ordynacji Wyborczej 
11. Odwołanie od Decyzji Prezydium KK
nr 142/22 ws. odmowy rejestracji Krajowej
Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników
Policji
12. Wniosek o stwierdzenie nieważności
uchwały Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy
ws. lubelskiego lipca
13. Informacje z prac sekretariatów bran-
żowych i regionów
14. Wolne wnioski

W  informacji z prac Prezydium
Henryk Nakonieczny omówił
sprawy dotyczące powołanej

niedawno przez Premiera Komisji związ-
kowo-rządowej. W składzie Komisji z NSZZ
Solidarność jest 9 osób. Komisja będzie
zajmować się trzema postulatami które
zgłaszaliśmy na szykowaną i odwołana
manifestację. Te trzy postulaty podzielono
jakby na 9 obszarów tematycznych. Jak
stwierdził Przewodniczący Piotr Duda je-
śli chodzi o postulat – „emerytury stażo-
we” to obecnie nie dyskutuje się „czy?”  ale
„jak ?” i to jest jak stwierdził obiecująca
zmiana nastawienia. Powstanie tej komi-
sji to chyba moim zdaniem jedyny plus
zapowiadanej i odwołanej manifestacji i
mówiąc bardzo dyplomatycznie, moim
zdaniem mieliśmy szczęście, że nastąpił
niespodziewany bieg wydarzeń.

W punkcie – prezentacja wyników kon-
troli KKR w Castoramie, przewodnicząca
KKR omówiła przebieg kontroli. Nie będę
omawiał szczegółowo wniosków pokontrol-
nych dotyczących działalności osób z tej
organizacji związkowej, bo nie nadaje się
to do publikowania, powiem tylko, że to
„masakra i dramat”.

Członkowie KK zdecydowali o zmianie
treści regulaminu obrad KK a zmiana do-

Komisja Krajowa
w Kołobrzegu
W dniu 8 grudnia 2022 r w Kołobrzegu w Sanatorium „Bałtyk” obradowała
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

tyczyła częstotliwości obrad KK. Dotych-
czas zapis mówił o obradach nierzadziej
niż co dwa miesiące a obecnie będzie nie
rzadziej niż raz na kwartał.

Uchwalono również zmianę w Ordynacji
Wyborczej”:

§ 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Kandy-
datury zgłasza się pisemnie do komisji
zakładowej, zakładowej komisji koordyna-
cyjnej lub zakładowej komisji wyborczej
oraz ustnie na posiedzeniu wyborczym.

Następnie ponownie już KK zajmowała
się rejestracją Krajowej Sekcji Funkcjona-
riuszy i Pracowników Policji. Poprzednim
razem już omawiałem problem w tej bran-
ży a dotyczy on niepłacenia składek w wy-
sokości ustalonej naszymi przepisami.
Tymrazem po dyskusji online z przedsta-

wicielami tej branży zanosi się moim zda-
niem na porozumienie i raczej dojdzie do
rejestracji tej Sekcji.

Następnego punktu: „Wniosek o stwier-
dzenie nieważności uchwały Rady Krajo-
wej Sekcji Kolejarzy ws. lubelskiego lip-
ca”, przepraszam ale nie będę omawiał,
bo uważam to za żenujące. Już drugi raz
KK zajmowała się tym tematem bo Region
kłóci się z Sekcją, kto ma prawo do orga-
nizowania obchodów.

To tyle jeśli chodzi o najważniejsze spra-
wy z tych obrad. Wieczorem odbyło się
spotkanie opłatkowe w którym uczestniczył
ksiądz biskup koadiutor diecezji koszaliń-

ności”. W obecnej sytuacji wszystkie siły
i uwaga powinny być skupione na zagro-
żeniu w jakim znalazła się Polska, dlate-
go planowany protest zostanie przeprowa-
dzony w innym terminie.Komisja Krajowa
składa wyrazy współczucia rodzinom i bli-
skim ofiar tragedii w Przewodowie. W tej
dramatycznej chwili jesteśmy razem z
Wami. Bez względu na ostateczny wynik
śledztwa, winę ponosi Rosja, która doko-
nała agresji na Ukrainę.NSZZ „Solidarność”
stanowczo podkreśla że postulaty, które
stały się powodem zorganizowania „Mar-
szu Godności” są nadal aktualne i „Soli-
darność” nie zrezygnuje z walki o ich reali-
zację. Stąd apel do Rządu RP, aby kieru

jąc się taką samą odpowiedzialnością jak
„Solidarność”, podjął natychmiastowe roz-
mowy w sprawie postulatów.

Niezależnie od powyższego, Komisja
Krajowa kieruje do członków Związku i
wszystkich struktur zaangażowanych w
organizację protestu słowa podziękowa-
nia za pełną mobilizację i liczne zaanga-
żowanie. Jednocześnie prosimy o wyro-
zumiałość. Nigdy w historii Związku nie
musieliśmy podejmować tak trudnej de-
cyzji. Jednak nasza Ojczyzna, którą „So-
lidarność” nie tylko ma na sztandarach,
ale i w swoich sercach, wymaga odpo-
wiedzialności i rozwagi.         Piotr Duda

ZAWIESZONY

Komisja Krajowa Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” na swoim nadzwy-

czajnym posiedzeniu w dniu 16.11.2022 r.
podjęła decyzję o zawieszeniu planowanej
na jutro akcji protestacyjnej „Marsz God-

sko-kołobrzeskiej Zbigniew Zieliński. 
Mirosław Miara
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D ziałania projektowe objęły 30
uczniów klas chemicznych Zespo-
łu Szkół Powiatowych w Opocznie

oraz Zespołu Szkół Chemicznych we Wło-
cławku. Dzięki dotacji pozyskanej przez
Sekretariat odbyli oni dwutygodniowe prak-
tyki zawodowe w Niemczech na terenie Par-
ku Chemicznego Value w Schkopau.

Tematem przewodnim był zrównoważo-
ny rozwój i działania branży chemicznej,
które godzą nowe przedsięwzięcia z dba-
niem o zasoby naturalne i ich minimalną
eksploatacją.

Uczestnicy praktyk wzięli udział w kon-
kursie polegającym na opracowaniu pre-
zentacji o działaniach proekologicznych,
które mogą być propagowane wśród mło-
dych ludzi.

Jury, w skład którego weszli m.in. przed-
stawiciele KSPCH, w każdej szkole wyło-
niło zwycięski zespół wyróżniony przez
Sekretariat nagrodą – powerbankami łado-
wanymi solarnymi bateriami.

W Zespole Szkół Powiatowych konkurs
wygrały Weronika i Angelika, które poka-
zały jak bardzo przemysł modowy obcią-
ża środowisko i jak można zapobiegać
temu, na przykład inwestując w odzież
dobrej jakości czy bawiąc się modą „z dru-
giej ręki”. Uczennice odebrały nagrodę z
rąk Mirosława Miary, Przewodniczącego
KSPCH, który spotkał się przy tej okazji z
dyrekcją szkoły, by omówić plany dalszej
współpracy.

Drugim akcentem spotkania była wizyta
grupy uczniów i delegacji Sekretariatu w
firmie „Krystian” w Przysusze, produkują-
cej wysokiej jakości specjalistyczną odzież
ochronną, również na potrzeby zakładów
chemicznych. Przyszli mechatronicy i au-
tomatycy mogli zobaczyć, jak funkcjonuje
wysoko zmodernizowane przedsiębiorstwo
i poznać nowe obszary zastosowania ma-
szyn i urządzeń elektronicznych.

Zakres produkcji został wybrany nieprzy-
padkowo – ochrona pracowników w miej-
scu pracy należy do priorytetów zrówno-
ważonego rozwoju branży chemicznej. Fir-
ma pokazała, że odzież ochronna to roz-
wojowy obszar gospodarki, który musi po-
dążać za trendami zarówno technologicz-
nymi, jak i modowymi, gdyż produkt musi
być bezpieczny, nowoczesny, wygodny w
użyciu i także dobrze wyglądać.

Podsumowanie
projektu Erasmus+
KSPCH w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie. Projekt „Re-Akcja”
zakończony został wizytą Przewodniczącego KSPCH Mirosława Miary w
Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie i podsumowaniem konkursu na
temat zrównoważonego rozwoju w branży chemicznej.

Projekt zrealizowany w 2022 roku był
drugim podjętym przez KSPCH międzyna-
rodowym działaniem dla średnich szkół
chemicznych, finansowanym z dotacji pro-
gramu Unii Europejskiej Erasmus+.

Bardzo dobre informacje zwrotne obu
partnerskich szkół i młodych uczestników
spowodowały, że Sekretariat złożył kolej-
ny wniosek o dotację, tym razem na lata
2023-2025. Rozstrzygnięcie konkursu na
stąpi na początku przyszłego roku. Obie

szkoły liczą, że współpraca będzie konty-
nuowana i kolejne roczniki otrzymają moż-
liwość nauki w zagranicznych przedsiębior-
stwach.

Podsumowania pokazały, że takie wy-
jazdy mocno poszerzają horyzonty zawo-
dowe i są ważną inwestycją w rozwój oso-
bisty przyszłych pracowników. 

Tekst i zdjęcia
dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

Praktyka w AVO w
Schkopau

Wizyta w firmie
Krystian

Wizyta w ZSP w Opocznie
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W dniu 6 grudnia 2022 r. w Opocznie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH
NSZZ „Solidarność”. Obrady rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara
omawiając program spotkania. Obeady prowadził kolega Ireneusz Besser.

Rada KSPCH
w Opocznie

Rozpoczynając swoją wypowiedź Prze-
wodniczący przedstawił har-mono-
gram na 2023 r.:
13-14 kwietnia - posiedzenie Rady
KSPCH – Waplewo k/Olsztyna
20-21 kwietnia - Warsztaty Medialne
15-16 czerwca – Kongres Rady KSPCH
- Częstochowa
5-6 października - Szkolenie „Od Konflik-
tu do Porozumienia z Pracodawcą”

Ustalono także warty przy grobie bł. ks.
Popiełuszki:
1-2 kwietnia – Krajowa Sekcja Przemy-
słu Chemicznego
3-4 czerwca - Krajowa Sekcja Przemysłu
Chemicznego
2-3 września - Krajowa Sekcja Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa

Przewodniczący rozpoczął zdawanie
relacji z działalności sekretariatu od
przypomnienia zdarzeń mających

miejsce po 15 września. Pierwszym oma-
wianym wydarzeniem była jubileuszowa
Pielgrzymka Ludzi Pracy, podczas której
frekwencja członków „S” okazała się wy-
jątkowo mała.

Pod koniec września odbyło się posie-
dzenie KK NSZZ Solidarność. Pierwszy
dzień obrad był wyjątkowo uroczysty, po-
nieważ brali w nim udział liczni przedsta-
wiciele Rządu RP. Członkowie KK mieli
możliwość zadawania pytań, a dotyczyły
one szczególnie spraw polityki przemysłu
energochłonnego, cen energii, emerytur sta-
żowych oraz podwyżek w budżetówce. Za-
powiedziano rozmowy z przedstawiciela-
mi Rządu, które osobiście ma prowadzić
Piotr Duda i Henryk Nakonieczny. Zapla-
nowano również takie spotkanie z premie-
rem. Na posiedzeniu KK koledzy z Regio-
nu Pomorza Zachodniego m.in. Krzysztof
Zieliński złożyli dwa stanowiska dotyczą-
ce obrony funkcjonowania polskich szkół
na Litwie oraz konsultacji z regionem jeśli
dana jednostka występuje o odznaczenia
państwowe.

24-25 września koledzy z Gaz-Systemu
bardzo licznie objęli wartę przy grobie bł.
ks. Jerzego Popiełuszki.

29 września Przewodniczący brał udział
w posiedzeniu Delegatów Krajowej Sekcji
Pracowników Przemysłu Papierniczego.
Sytuacja sekcji jest bardzo różna, są za-
kłady, które mają się bardzo dobrze ale też
i takie mają poważne problemy.

5 października odbyło się spotkanie z
Premierem, na którym poruszano te same
tematy co na posiedzeniu KK. Kilka dni
później odbyło się zdalne posiedzenie KK
na którym podjęto decyzję o zorganizowa-
niu manifestacji. Jak wiadomo w związku
z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa
państwa po eksplozji rakiety w Przewodo-
wie manifestacja została zawieszona  -
przełożona na inny termin. Pozytywnym
aspektem całej tej sytuacji jest powołanie
komisji rządowo-związkowej, która ma się
zająć postulatami.

19 października na prośbę Piotra Łusie-
wicza (Gaz-System) zorganizowano spotka-
nie z pełnomocnikiem Rządu do spraw Stra-
tegicznej Infrastruktury Energetycznej –
Mateuszem Bergerem w którym wziął udział
także Arkadiusz Karaszewski (PERN).

19-20 października przewodniczący wziął
udział w posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji
Ceramików i Szklarzy. Sytuacja przemysłu
ceramicznego jest bardzo ciężka. W paź-
dzierniku na prośbę pracodawców przemy-
słu drzewnego zostało zorganizowane zdal-
ne spotkanie na którym to pracodawcy za-
proponowali zorganizowanie manifestacji i
zaprosili związek do przyłączenia się. Osta-
tecznie do protestu nie doszło.

18 listopada ponownie na prośbę Piotra
Łusiewicza zorganizowano spotkanie z
Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
z Gaz-Systemu oraz Przewodnicy
KSGNiG.

Przewodniczący brał udział w spotka-
niach Regionu Wschodniego oraz Komite-
tu Wykonawczego IndustriAll Europa.
Głównym tematem obrad były braki pod-
wyżek i trudna sytuacja w krajach z za-
chodu Europy, pomijając kwestie dot. woj-
ny na Ukrainie porażające jest to, że związ-
kowcy skupiają się tylko na własnych po-
trzebach. Ciekawostką wyniesioną z jed-
nego ze spotkań było to, że w Słowenii w
układach zbiorowych zapisuje się dodat-
kowe urlopy dla związkowców. Luc Trian-
gle (Sekretarz Generalny IndustriAll Euro-
pa) powiedział, że w Belgii w układach
zbiorowych istnieją zapisy o dodatkowej
premii dla członków związku, które wypła-
cane są ze środków pracodawcy.     
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 Omawianie sytuacji z poszczegól-
nych Sekcji Krajowych rozpoczął Marek
Ziarkowski. Głównym problemem przemy-
słu papierniczego jest jego energochłon-
ność. Wiele z firm działających w Polsce
korzysta z dopłat do energii. W fabrykach
coraz częściej zdarzają się przestoje. Prze-
mysł papierniczy boryka się z cenami wę-
gla, energii, CO2 oraz dostępnością drew-
na. Problem z zakupem tego surowca
wzrósł wraz z rozpoczęciem wojny. Biało-
ruś przestała sprzedawać drewno na bio-
masę. Polskie zakłady zaopatrują się w
pełnowartościowe drewno z polskich lasów
i przetwarzają je później na biomasę, co
jest ogromnym marnotrawstwem. Związek
stara się rozwijać korzystając z doświad-
czenia i pomocy z komisji NSZZ Solidar-
ność z Azotów Puławy.

Kolejno głos zabrał Sławomir Bezara
omawiając sytuację KS Przemysłu Che-
micznego. Najgorsza sytuacja przedstawia
się w Sempertrans Bełchatów. Ich układ
zbiorowy pracy został wypowiedziany, a
pracodawca nie chce podpisać nowego.
Członkowie „S” protestowali przez trzy dni
przebywając na zwolnieniach chorobowych
co skutkowało zatrzymaniem pracy zakła-
du. Organizacja planuje ponowną organi-
zację takiej akcji. Przewodniczący Dariusz
Sujka prosił o wsparcie jeśli dojedzie do
zorganizowania manifestacji. Większość
organizacji należących do sekcji jest po
lub w trakcie negocjacji podwyżek płac na
kolejny rok.

Zbigniew Adamczak przybliżył sytuację
w Bridgestone, gdzie od momentu manife-
stacji dialog z zarządem w ogóle nie ist-
nieje. Komisja próbowała uzyskać zwięk-
szenie odpisu na fundusz socjalny jednak
pracodawca zdecydował się na dodatek do
wynagrodzenia, co dla pracownika okaza-
ło się mniej korzystne ze względu na po-
trącenia. Dla pracodawcy wydana kwota
byłaby taka sama, ale sam fakt, że to zwią-
zek wyszedł z tym pomysłem było argu-
mentem za odrzuceniem tej możliwości.

Piotr Łożyński poinformował o podwyż-
kach jakie otrzymali pracownicy w Miche-
lin. W firmie zanotowano spadek produkcji
i zaplanowano postoje. Na styczeń zapla-
nowane są spotkania dot. negocjacji pod-
wyżek na 2023 r.

W Zakładach Azotowych Puławy tak jak
zazwyczaj porozumienie płacowe zostanie
podpisane po negocjacjach wskaźnika
czyli około kwietnia. Pracodawca jednak
zdecydował się już na podwyżki poza roz-

Ireneusz Besser pochwalił się przystą-
pieniem do KSCiS kolejnej organizacji z
firmy Roca. Sytuacja sekcji jeśli chodzi o
uzwiązkowienie jest stabilna. Przemysł
szklarski w związku z tym, że posiada
kapitał zagraniczny ma możliwość zaku-
pu gazu w lepszych cenach negocjując je
dla kilku zakładów rozsianych po Europie.
Gorzej wygląda sytuacja polskich zakła-
dów, które borykają się z wysokimi kosz-
tami energii. Rentowność takich firm spa-
da praktycznie poniżej zera. Sytuacja fir-
my Karolina jest na tyle trudna, że właści-
ciel w październiku nie wypłacił wynagro-
dzeń. Pracownicy otrzymali je w trzech
ratach, które przelano do końca listopada.
Produkcja zamówień włączana jest tylko
na jeden tydzień w miesiącu. W okresie
między produkcyjnym temperatura na ha-
lach waha się w granicy 2-3stC.

Mirosław Miara przedstawił realia w KS
Przemysłu Farmaceutycznego. Sytuacja
zrzeszonych firm jest stabilna. Problemem
jest jedynie dostępność surowców wyko-
rzystywanych do produkcji leków, która w
związku z likwidacją europejskich produ-
centów została przeniesiona do krajów
azjatyckich.

Następnie Rada KSPCH NSZZ „Solidar-
ność” podjęła uchwałę w sprawie:
* zmiany Regulaminu e-głosowań Rady i
Prezydium KSPCH przyjętego uchwałą nr
16/2013 o dopuszczenia możliwości gło-
sowań przy wykorzystaniu środków bez-
pośredniego porozumiewania się na odle-
głość oraz przyjęcia Regulaminu takich
głosowań.
* przyznania medalu „Zasłużony dla Kra-
jowego Sekretariatu Przemysłu Chemicz-
nego NSZZ Solidarność” Tadeuszowi
Szumlańskiemu, Ireneuszowi Besserowi,

Sławomirowi Bezara, Markowi Ziarkowskie-
mu i Arkadiuszowi Karaszewskiemu.

Wieczorem uczestniczono we Mszy św.
w intencji zmarłego dziesięć lat temu An-
drzeja Koneckiego, złożono wiązanki i za-
palono znicze. Podczas świątecznej ko-
lacji obecni byli żona oraz synowie An-
drzeja Koneckiego a także byli pracowni-
cy SPCH, którzy pracowali w biurze w
Opocznie. Wspominano Andrzeja podkre-
slając Jego nietuzinkową postać.

Sandra Domagalska

mowami ze związkiem, co w żaden spo-
sób nie zamyka procesu negocjacji pod-
wyżek. Firma boryka się z problemami bra-
ku nawozów.

Bolesław Potyrała mówił że od 2 listopa-
da PGNiG zostało połączone z ORLEN-em.
Związki z PGNiG SA przeprowadziły nego-
cjacje porozumienia oddzielnie od związków
z grupy kapitałowej. KS GNiG skierowała
pismo do Premiera i Rządu RP o zamiarze
zorganizowania pikiety. Głów-nym postula-
tem było żądanie przygotowania projektu
porozumienia dla spółek grupy kapitałowej.
W związku z ze spełnieniem tego warunku
pikieta została odwołana. Sytuacja ekono-
miczna w PGNiG jest dobra. Podpisano
nowy układ zbiorowy pracy, który różni się
od poprzedniego jedynie tytułami pracodaw-

cy a został nim Dyrektor Zespo-
łu Oddziałów. Porozumienie obej-
muje cztery lata gwarancji zatrud-
nienia i dwa lata niezmienności
umów o pracę. Niestety sytuacja
spółek nie jest najlepsza a bar-
dzo trudna w Spółce Exalo, któ-
ra zrezygnowała z organizacji
uroczystości barbórkowych gdyż
ma problemy ze zgromadzeniem
środków na wypłatę stąd o poło-
wę mniejsza barbórka i skromne
świadczenie świąteczne zostały

przesunięte na 20 grudnia.
Piotr Łusiewicz i Arkadiusz Karaszew-

ski streścili przebieg spotkania z pełnomoc-
nikiem Rządu do spraw Strategicznej In-
frastruktury Energetycznej. Podczas spo-
tkania przekazano informacje o tym co
dzieje się w zakładach i jakie są relacje
związkowców z zarządem PERN. Piotr
Łusiewicz poinformował również o spotka-
niu przedstawicieli Gaz-Systemu z Preze-
sem URE.

O sytuacji ORLEN-u mówił Honoriusz Siar-
kowski. Spółka boryka się z problemami ze
znalezieniem nowych pracowników. Związek
podjął z pracodawcą negocjacje dot. podnie-
sienia minimalnego wynagrodzenia. Udało się
ustalić ją na godziwym poziomie co daje
szanse na znalezienie pracowników. W ra-
mach spotkań negocjacyjnych ustalono do-
datki stażowe dla pracowników związanych
z firmą od dwóch do ponad dwudziestu lat.
Kwestią, która nie została jeszcze zaakcep-
towana jest podwyżka uznaniowa.
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Byliśmy w składzie:
Zbigniew Hańćkowiak,
Krzysztof Kaczmarczyk,
Mateusz Kaczmarczyk,
Arkadiusz Karaszewski
i Grzegorz Kasprzycki.

Wartę pełniła Organizacja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidar-
ność” PERN „Przyjaźń” S.A.
w dniach 16 i 17 września
2022 roku.

Rzecznik rządu podczas rozmowy z
mediami w Sejmie we wtorek zo-
stał zapytany o reakcję rządu na

planowany na najbliższy czwartek w War-
szawie protest NSZZ „Solidarności” ws. po-
wstrzymania wzrostu cen energii, wprowa-
dzenia emerytur stażowych oraz podnie-
sienia wynagrodzeń w sferze finansów pu-
blicznych.

- Jeżeli chodzi o wysokie ceny energii, to
właśnie to robimy - jeżeli miały wzrosnąć
rachunki o kilkaset procent w samorzą-
dzie, to wzrosną o kilkadziesiąt; to jest za-
sadnicza różnica, którą powodują właśnie
osłonowe działania rządu; tak samo w za-
kresie gazu - stwierdził Müller. Jak ocenił,
dyskusja ze związkowcami dotyczy
zwłaszcza kwestii płac.

- My uznajemy Solidarność za bardzo waż-
nego partnera, jeżeli chodzi o związek za-
wodowy, bardzo duży związek zawodowy,

i będziemy rozmawiać na ten temat. (...)
Jedna strona zgłasza swoje postulaty, dru-
ga próbuje szukać rozwiązań, ale nie za-
wsze to się udaje zrobić, bo musimy jesz-
cze brać pod uwagę stabilność sektora fi-
nansów publicznych – zaznaczył.

O zamiarze zorganizowania protestu w
Warszawie Solidarność poinformowała w
październiku, po dwóch turach rozmów z
premierem Mateuszem Morawieckim.

Związkowcy przedstawiają trzy postula-
ty: systemowego powstrzymania wzrostu
cen energii, zapewnienia wzrostu wynagro-
dzeń pracowników w szeroko rozumianej
sferze finansów publicznych oraz przyję-
cia ustawy dot. emerytur stażowych.

Nie szykujemy protestu przeciwko rzą-
dowi, ale na rzecz realizacji naszych po-
stulatów - powiedział cytowany w komuni-
kacie „Solidarności” z października szef
związku Piotr Duda. W komunikacie oce-
niono również, że propozycje rządu nie gwa-
rantują skutecznej realizacji postulatów
związku.

Solidarność domaga się m.in. podwyżki
dla pracowników z obszarów finansowa-
nych z pieniędzy publicznych jeszcze w
tym roku. Chodzi tu również o pracowni-
ków finansowanych przez samorządy. „S”
chce podwyżek w 2023 roku na poziomie
20 proc., gdy tymczasem - jak wskazuje
związek - rząd proponuje w przyszłym roku
jedynie 7,8, co stanowi zaledwie połowę
obecnej inflacji. 

Rzecznik rządu
o Marszu Godności
Uznajemy Solidarność za bardzo ważnego partnera i będziemy rozmawiać o
kwestii płac w budżetówce, ale nie zawsze udaje się znaleźć rozwiązania; musi-
my brać pod uwagę stabilność finansów publicznych - powiedział rzecznik rzą-
du Piotr Müller, pytany o planowany protest związkowców w Warszawie.
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Koszty CO2
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Ile trzeba wyemitować, by nie emitować? Tyle CO2 wyemitujemy, budując
bezemisyjną energetykę. Tak więc opcję "wzrost średniej globalnej tempe-
ratury o 2,7 stopnia Celsjusza do końca wieku – to do roku 2100 procesy
związane z budową bezemisyjnego systemu produkcji energii będą wiązały
się z emisją 185 miliardów ton CO2 do atmosfery" uważam za najbardziej
optymistyczną. W rzeczywistości będzie o wiele, wiele gorzej. Niech jeszcze
ekolodzy zablokują parę elektrowni jądrowych - to na pewno się uda :)

Przestawienie światowego sys-
temu energetycznego na źródła
odnawialne będzie wiązało się

z większą emisją węgla do atmosfe-
ry, gdyż wytworzenie ogniw fotowol-
taicznych, turbin wiatrowych i innych
urządzeń wymaga nakładów energe-
tycznych. Jednak im szybciej będzie
przebiegał ten proces, tym większe
będą spadki emisji, ponieważ więcej
energii ze źródeł odnawialnych w sys-
temie oznacza, że źródła te będą w
coraz większym stopniu napędzały
zmianę. Takie wnioski płyną z badań,
których autorzy oszacowali koszt
zmiany systemu produkcji energii, li-
czony nie w dolarach, a w emisji ga-
zów cieplarnianych.

Wniosek z naszych badań jest taki,
że do przebudowania światowej go-
spodarki potrzebujemy energii i musi-
my to uwzględnić w szacunkach. W
jaki sposób by ten proces nie przebie-
gał, nie są to wartości pomijalne. Jed-
nak im więcej zainwestujemy w po-
czątkowej fazie w zieloną energię, w
tym większym stopniu ona sama bę-
dzie napędzała zmiany, mówi główny
autor badań, doktorant Corey Lesk z
Columbia University.

Naukowcy obliczyli jaka będzie emi-
sja gazów cieplarnianych związana z
wydobyciem surowców, wytworze-
niem, transportem, budowaniem i in-
nymi czynnościami związanymi z two-
rzeniem farm słonecznych i wiatro-
wych oraz ze źródłami geotermalny-
mi i innymi. Do obliczeń przyjęto sce-
nariusz zakładający, że świat całko-
wicie przechodzi na bezemisyjną pro-
dukcję energii.

Jedne z wcześniejszych badań po-
kazują, że przestawienie całej świa-
towej gospodarki (nie tylko systemu
energetycznego) na bezemisyjną do
roku 2050, kosztowałoby 3,5 biliona
dolarów rocznie. Z innych badań wy-
nika, że same tylko Stany Zjednoczo-
ne musiałyby w tym czasie zainwe-
stować nawet 14 bilionów dolarów.

Teraz możemy zapoznać się z ba-
daniami pokazującymi, jak duża emi-
sja CO2 wiązałaby się ze zbudowa-
niem bezemisyjnego systemu produk-
cji energii.

Jeśli proces zmian będzie przebie-
gał w tym tempie, co obecnie – a za-
tem gdy pozwolimy na szacowany
wzrost średniej globalnej temperatury
o 2,7 stopnia Celsjusza do końca wie-
ku – to do roku 2100 procesy związa-
ne z budową bezemisyjnego systemu
produkcji energii będą wiązały się z
emisją 185 miliardów ton CO2 do at-
mosfery. To dodatkowo tyle, ile obec-

nie ludzkość emituje w ciągu 5-6 lat.
Będzie więc wiązało się to ze znacz-
nym wzrostem emisji. Jeśli jednak
tworzylibyśmy tę samą infrastrukturę
na tyle szybko, by ograniczyć wzrost
średniej temperatury do 2 stopni Cel-
sjusza – a przypomnijmy, że taki cel
założono w międzynarodowych poro-
zumieniach – to zmiana struktury go-
spodarki wiązałaby się z emisją do-
datkowych 95 miliardów ton CO2 do
roku 2100. Moglibyśmy jednak założyć
jeszcze bardziej ambitny cel i ograni-
czyć wzrost globalnej temperatury do
1,5 stopnia Celsjusza. W takim wy-
padku wiązałoby się to z wyemitowa-
niem 20 miliardów ton CO2, a to zale-
dwie połowa rocznej emisji.

Autorzy badań zastrzegają, że ich
szacunki są prawdopodobnie zbyt ni-
skie. Nie brali bowiem pod uwagę
emisji związanych z koniecznością
budowynowych linii przesyłowych,
systemów przechowywania energii
czy zastąpienia samochodów napę-
dzanych paliwami kopalnymi przez
pojazdy elektryczne. Skupili się poza
tym tylko na dwutlenku węgla, nie bio-

rąc pod uwagę innych gazów cieplar-
nianych, jak metan czy tlenek azotu.
Zauważają też, że zmiana gospodar-
ki wiąże się nie tylko z problemem
emisji, ale też z innymi negatywnymi
konsekwencjami, jak konieczność się-
gnięcia po rzadziej dotychczas uży-
wane minerały, których złoża mogą
znajdować się w przyrodniczo cen-
nych czy dziewiczych obszarach, za-
uważają też, że budowa wielkich farm
fotowoltaicznych i wiatrowych wyma-
ga zajęcia dużych obszarów, co bę-
dzie wpływało na mieszkających tam
ludzi oraz ekosystemy.

Pokazaliśmy pewne minimum.
Koszt maksymalny jest zapewne
znacznie większy, mówi Lesk. Doda-
je, że badania przyniosły zachęcają-
ce wyniki. Pokazują bowiem, że im
szybciej i więcej zainwestujemy na po-
czątku, tym mniejsze będą koszty.
Jeśli jednak wielkie inwestycje nie roz-
poczną się w ciągu najbliższych 5–10
lat, stracimy okazję do znacznego
obniżenia kosztów.

Autor: Mariusz Błoński
Źródło: Columbia University
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Prezydent Andrzej
Duda odwiedził
Krosno Glass
Musimy głęboko zastanowić się nad formułą wsparcia dla firmy; nad tym, jak
zapobiec przyszłym problemom i je rozwiązać, jak wspomóc firmę, żeby pra-
wie 1600 osób nadal miało zatrudnienie – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że dziś firma
jest w niełatwej sytuacji w wyniku
kryzysu energetycznego. Podkreślił,

że energia elektryczna i gaz to dla zakładu
podstawowy koszt. Zaznaczył, że zarząd
firmy już widzi, że jest to ogromny problem
nie tylko na najbliższe miesiące, ale naj-
prawdopodobniej także w przyszłym roku.
Wskazał też, że problemy huty szkła mogą
dotknąć też wielu kooperantów spółki.
- W związku z tym musimy się głęboko
zastanowić nad formułą wsparcia dla firm,
nad tym jak zapobiec tym przyszłym pro-
blemom, jak je rozwiązać, jak wspomóc
firmę, żeby prawie 1600 osób nadal miało
zatrudnienie i nie musiało martwić się o
pracę - mówił prezydent Andrzej Duda.

Na krótkiej konferencji prasowej, po zwie-
dzeniu zakładu i rozmowie z zarządem
krośnieńskiej spółki, prezydent Andrzej
Duda podkreślił, że trzeba się zastanowić
nad wsparciem energochłonnych przedsię-
biorstw. Te przeżywają trudny czas w
związku z kryzysem energetycznym i ro-
snącymi cenami prądu i gazu. - Praktycz-
nie w każdym polskim domu jest produkt,
który wyszedł z rąk pracowników tego za-
kładu – mówił. Dziękował za możliwość
spotkania się z pracownikami i poznania
zakładu, który jest mocno wpisany w tra-
dycje podkarpackie i krośnieńskie.

Prezes Krosno Glass Inga Kamińska za-
uważyła, że Krosno jest dziedzictwem na-
rodowym, marką polską obecną w każdym
domu polskim, a także w wielu domach
Europy i świata. To wiele znaczy, że pan
prezydent do nas przyjechał i spojrzał na
nasze problemy – podkreśliła. Dodała, że
rosnące trzykrotnie koszty gazu, koszty
energii powodują, że przyszły rok może być
nie tyle jubileuszowym - w 2023 roku firma
będzie obchodzić 100 lecie - co rokiem
bardzo problematycznym dla nas. Liczy-
my na to wsparcie, bo myślę, że w tym
trudnym okresie dla energochłonnych
przedsiębiorstw takich jak huta szkła jest
to szalenie istotne. Dlatego dziękuję za
ciepłe słowa prezydenta i to, że rzucił do-
bre światło na naszą przyszłość. Teraz pa-
trzymy na nią bardziej optymistycznie.
Myślę, że w tym trudnym okresie dla tak
energochłonnych przedsiębiorstw, jak wła-
śnie huta szkła, jest szalenie istotne wie-
dzieć, że nie zostajemy sami sobie - mó-
wiła Inga Kamińska. Dodała, że liczy na
dalsze wsparcie prezydenta.

Krosno Glass jest jednym z największych
producentów szkła użytkowego w Polsce.
Wyroby tej firmy trafiają do ponad 60 kra-
jów świata. W firmie powstają wyroby o róż-
norodnym przeznaczeniu: do alkoholi, na-
pojów, do serwowania potraw, a także szkło
dekoracyjne i prezentowe. Produkty formo-
wane są mechanicznie i ręcznie.

Tomasz Jefimow
Zdjęcia: Krosno Glass S.A.
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W sobotę, 17 grudnia, odbyły się uroczystości z oka-
zji 52. rocznicy czarnego czwartku - masakry stocz-
niowców przy stacji SKM Gdynia Stocznia. To wła-

śnie w tym miejscu około godziny szóstej w 1970 r. padły
strzały do robotników udających się do pracy. - Sądy wolnej
Polski nigdy nie rozliczyły się i nie ukarały winnych tej strasz-
liwej zbrodni - powiedział zastępca przewodniczącego Za-
rządu Regionu NSZZ „Solidarność” Roman Kuzimski.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego i apel
poległych.Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot odczytał
list prezydenta Andrzeja Dudy.”Składam hołd ofiarom, które po-
niosły śmierć w skutek brutalnej pacyfikacji protestów robotni-
czych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Pamięta-
my, że zginęło wtedy kilkadziesiąt osób, z czego blisko połowa,
tutaj w Gdyni, a ponad tysiąc osób zostało rannych. Pamiętamy
też o tysiącach aresztowanych, bitych, zwalnianych z pracy i na
różne inne sposoby szykanowanych uczestników wystąpień.
Wszyscy oni są bohaterami wolnej Polski, bo to dzięki ich odwa-
dze, determinacji i poświęceniu, my współcześnie żyjemy we
własnym suwerennym państwie” - napisał w liście prezydent Duda.

„Przez lata zbieraliśmy się pod tym pomnikiem, domagając się
sprawiedliwości”. Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Roman Kuzimski podkreślił, że „sądy wolnej
Polski nigdy nie rozliczyły się i nie ukarały winnych tej straszli-
wej zbrodni”. - A skoro nie ma sprawców, to można powiedzieć
nie ma sprawy. Przez lata zbieraliśmy się przed tym pomnikiem,
domagając się sprawiedliwości. Nie dla zemsty, ale zwyczajnie
dla właściwego porządku niezbędnego do budowania zdrowego
społeczeństwa, fundamentu, gdzie wszystko ma swoje właściwe
miejsce. Gdzie zbrodniarza nazywa się zbrodniarzem, ofiarę na-
zywa się ofiarą, zło jest złem, a dobro dobrem - mówił Kuzimski.
Arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda odmówił modli-
twę za ofiary Grudnia ’70, a wieńce przed pomnikiem złożyli lo-
kalni samorządowy, politycy, przedstawiciele służb mundurowych
i uczniowie pomorskich szkół.

Krwawa Konfrontacja. W Gdyni zginęło 18 osób
W grudniu 1970 r. robotnicy strajkowali, bo chcieli lepszych

warunków życia, podniesienia płac i cofnięcia wprowadzonych
tuż przed świętami podwyżek cen żywności. 17 grudnia o poran-
ku przy wiadukcie obok stacji SKM Gdynia Stocznia wojsko i
milicja zaatakowały idących do pracy bezbronnych stoczniow-
ców. Pojawiły się pierwsze ofiary, a wiele osób zostało rannych.

Robotnicy poszli pod Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (dziś
mieści się tam Urząd Miasta Gdyni). Pochód, który szedł od strony
ul. Czerwonych Kosynierów (dzisiejsza ul. Morska), na czele niósł
na drzwiach zastrzelonego młodego robotnika Zbigniewa Godlew-
skiego.Na Wzgórzu Nowotki (dziś Wzgórze św. Maksymiliana)
doszło do kolejnej krwawej konfrontacji. Młodzi ludzie rzucali w
funkcjonariuszy ZOMO kamieniami w odwecie za poranne wyda-
rzenia. To nie pozostało bez odpowiedzi ze strony milicji. Według
oficjalnych informacji tego dnia w Gdyni zginęło 18 osób.

W grudniu 1970 r. w proteście przeciw podwyżkom cen wpro-
wadzonym przez władze PRL przez Wybrzeże przetoczyła się
fala strajków i demonstracji. W Gdańsku i Szczecinie protestują-
cy podpalili gmachy komitetów wojewódzkich PZPR. Aby stłu-
mić protesty, władze zezwoliły milicji i wojsku na użycie broni. We-
dług oficjalnych danych, w grudniu 1970 r. na ulicach Gdańska,
Gdyni, Szczecina i Elbląga od kul milicji i wojska zginęły 44 oso-
by (w tym 18 w Gdyni), a ponad 1160 zostało rannych. 

Nie ukarano winnych
tej straszliwej zbrodni
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Wypowiedzenie
zmieniające
Dostajesz wypowiedzenie, ale nie tracisz pracy. Jak działa wypowie-
dzenie zmieniające? Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie zmie-
niające ma prawo odwołać się do sądu pracy. Wypowiedzenie zmie-
niające to jednoczesne wypowiedzenie pracownikowi dotychczaso-
wych warunków pracy i płacy oraz zaproponowanie mu nowych wa-
runków.Art. 42 Kodeksu Pracy zakłada

sytuację, w której pracodawca
chce dalej zatrudniać pracow-

nika, ale na innych warunkach niż
określone w umowie o pracę. W ta-
kiej sytuacji może on skorzystać z wy-
powiedzenia zmieniającego.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyż-
szego wypowiedzeniem zmieniają-
cym nie można dokonać zmiany ro-
dzaju umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony na umowę na czas okre-
ślony.

Pracodawcy, którzy zatrudniają co
najmniej 20 pracowników i rozwiązują
stosunek pracy z przyczyny niedoty-
czącej pracownika zobowiązani są
wypłacić takiemu pracownikowi tak
zwaną odprawę ekonomiczną.

Konieczność wręczenia tego typu
wypowiedzenia zachodzi wyłącznie w
przypadku istotnej zmiany wynikają-
cych z umowy warunków pracy i pła-
cy, np. zajmowanego stanowiska,
wysokości wynagrodzenia, wymiaru
etatu czy miejsca wykonywania pra-
cy.

Forma wypowiedzenia
zmieniającego

Jak informuje Centrum Informacyjne
Służb Zatrudnienia, oświadczenie pra-
codawcy o wypowiedzeniu warunków
pracy i płacy powinno nastąpić na pi-
śmie oraz zawierać pouczenie o przy-
sługującym pracownikowi prawie od-
wołania do sądu pracy w ciągu 21 dni.

Jeżeli wypowiedzenie zmieniające
dotyczy umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony, pracodawca musi
podać przyczynę uzasadniającą wy-
powiedzenie oraz zawiadomić o za-
miarze wręczenia wypowiedzenia
zmieniającego reprezentującą pra-
cownika zakładową organizację
związkową.

Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy
wypowiedzenie dotychczasowych
warunków pracy lub płacy nie jest wy-
magane w razie powierzenia pracow-

nikowi (w przypadkach uzasadnionych
potrzebami pracodawcy) innej pracy
niż określona w umowie o pracę na
okres nieprzekraczający 3 miesięcy w
roku kalendarzowym, jeżeli nie powo-
duje to obniżenia wynagrodzenia i od-
powiada kwalifikacjom pracownika.

Komu nie można wręczyć
wypowiedzenia zmieniającego?

Wypowiedzenia zmieniającego nie
można wręczyć pracownikom przeby-
wającym na urlopie lub zwolnieniu le-
karskim, a także kobietom w ciąży.
Oprócz tego niemożliwe jest wypo-
wiedzenie zmieniające w okresie
ochronnym przed emeryturą, czyli
maksymalnie 4 lata przed osiągnię-
ciem wieku emerytalnego.

Przepisy dopuszczają jednak moż-
liwość wręczenia wypowiedzenia
zmieniającego pracownikom objętym
ochroną przedemerytalną, jeżeli wy-
powiedzenie stało się konieczne ze
względu na:

    wprowadzenie nowych zasad wy-
nagradzania dotyczących ogółu pra-
cowników zatrudnionych u danego
pracodawcy lub tej ich grupy, do któ-
rej pracownik należy,
    stwierdzoną orzeczeniem lekar-
skim utratę zdolności do wykonywa-
nia dotychczasowej pracy albo nieza-
winioną przez pracownika utratę
uprawnień koniecznych do jej wyko-
nywania.

Przepisy dopuszczają możliwość
wręczenia wypowiedzenia zmieniają-
cego w przypadku zwolnień grupo-
wych, np. pracownicy w ciąży, pra-
cownikowi w okresie urlopu macie-
rzyńskiego bądź urlopu rodzicielskie-
go, a także pracownikom objętym
ochroną przedemerytalną. Pracowni-
kom takim będzie jednak przysługiwał
dodatek wyrównawczy, jeżeli wypo-
wiedzenie zmieniające, które otrzyma-
li, spowodowałoby obniżenie ich wy-
nagrodzenia.

Dodatek będzie przysługiwać do
końca okresu, w którym korzystaliby
ze szczególnej ochrony przed wypo-
wiedzeniem lub rozwiązaniem sto-
sunku pracy.

Skutki wypowiedzenia
zmieniającego

W przypadku odmowy przyjęcia
przez pracownika zaproponowanych
warunków pracy lub płacy, umowa o
pracę rozwiązuje się z upływem okre-
su dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli
pracownik przed upływem połowy
okresu wypowiedzenia nie złoży
oświadczenia o odmowie przyjęcia
zaproponowanych warunków, uważa
się, że wyraził zgodę na te warunki.

Pismo pracodawcy wypowiadające
warunki pracy lub płacy powinno zawie-
rać pouczenie o przysługującym pra-
cownikowi prawie odwołania do sądu
pracy w ciągu 21 dni. W razie braku
takiego pouczenia pracownik może do
końca okresu wypowiedzenia złożyć
oświadczenie o odmowie przyjęcia
zaproponowanych warunków.

Pracownik, który otrzymał wypowie-
dzenie zmieniające ma prawo odwo-
łać się do sądu pracy, niezależnie od
tego czy przyjął zaproponowane wa-
runki, czy też je odrzucił.

Odprawa ekonomiczna
Pracodawcy, którzy zatrudniają co

najmniej 20 pracowników i rozwiązują
stosunek pracy z przyczyny niedoty-
czącej pracownika zobowiązani są
wypłacić takiemu pracownikowi tak
zwaną odprawę ekonomiczną.

Jeżeli taki pracodawca wręczy pra-
cownikowi wypowiedzenie zmieniają-
ce z przyczyn leżących po stronie pra-
codawcy, a pracownik je odrzuci, a więc
nie dojdzie do rozwiązania umowy, to
z mocy prawa obowiązek wypłaty od-
prawy nie powstanie. Pracownik może
jednak wystąpić do sądu pracy z rosz-
czeniem o wypłatę odprawy. 
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KulturalnieOdpocznijmy w Święta od nowej
wojny, od historii... "Chąśba" i
"Sąpierz" Katarzyny Puzyńskiej to
zupełnie nowy gatunek dla tej au-
torki znanej z kryminalnej serii o Lipowie. Tym razem postanowiła
spróbować swoich sił w fantastyce. W „Chąźbie” przenosimy się do
świata słowiańskiej mitologii, natomiast w „Sąpierzu” postapoka-
liptyczny Nowy Świat spotyka się z magią słowiańskiego Starego
Świata. Czy kiedy wypełni się przepowiednia, znajdziesz się po odpo-
wiedniej stronie? Tak czy inaczej, topór zakończy wszystko.

Chąśba i Sąpierz

Chąśba. Co mają wspólnego zrzę-
dliwy starzec z drewnianą nogą ,
niezbyt potężnej budowy chłopak

oraz pewna pyskata dziewczyna, która
posiada znamię w kształcie śnieżynki.
Otóż ta trójka nie ma ze sobą absolutnie
nic wspólnego. Kto jednak słyszał o tym,
by Rodzanice tak przędły nić życia, aby
komukolwiek cokolwiek ułatwić? Zamir,
Strzebor i Mora muszą zjednoczyć siły we
wspólnej sprawie, choć tak naprawdę nie
znają nawet celu swojej wędrówki, a za
wskazówkę mają jedynie niezbyt zrozu-
miałą przepowiednię wołchwa.

Ze świątyni w grodzisku wykradziona zo-
staje tarcza powierzona mieszkańcom
przez Jarowita, znanego ze sporego (i dość
krwawego) temperamentu boga wojny i
wiosny. A zbliża się wiosenna równonoc,
zostało więc dosłownie kilka dni na odzy-
skanie zguby i zażegnanie niebezpieczeń-
stwa. Jakby tego było mało, odnalezione
zostaje ciało kobiety. Najwyraźniej zosta-
ła zamordowana. Rozpoczyna się poszu-
kiwanie związku jej śmierci z nagłym wy-
jazdem i dziwną obietnicą, której złożenie
wymogła na mężu. W lesie znajduje się
odmieniec - chromy chłopiec. Czy to on
zmieni losy grodziska? A może nawet ca-
łego Królestwa? Jeszcze tego nie wiesz,
ale to ty zdecydujesz, oczywiście na tyle,
na ile bohaterowie ci pozwolą! Tylko uwa-
żaj, bo w bezkresnym lesie czai się Le-
szy. No i jeszcze banda stolemów, ale kto
by się przejmował olbrzymami cztery razy
większymi od człowieka. Tak czy inaczej,
wiadomo jedno - topór wszystko zakończy.

Sąpierz. Kiedy jeden z bogów niefrasobli-
wie zapomni wspomnieć o najważniejszym
sekrecie, można się spodziewać kłopotów.
Nie inaczej dzieje się w dwóch bliźniaczych
światach zawieszonych w nicości Rozsta-
ju. Jeden z nich jest pełen magii, w drugim
nigdy w nią nie wierzono. Jeśli jednak cze-
goś nie widać, nie znaczy, że tego nie ma.
Kiedy obu światom grozi unicestwienie,
uwierzyć w magię muszą nawet najwięksi
sceptycy. Gorzej, gdy ratunek znajduje się
w rękach pewnego zrzędliwego starca z
drewnianą nogą (który jest tylko zwykłym
katem), pyskatej Marzanny (która chętnie
oddałaby swoją boską nieśmiertelność za
kilka łyków dobrej ludzkiej niepewności
istnienia) oraz pewnej kobiety (która, tak
się złożyło, utknęła w zaświatach z dość
gadatliwym rumakiem).

W Nowym Świecie większość ludzi wkła-
da magię między bajki. Są jednak wyjątki
- kobiety, które z pokolenia na pokolenie
strzegą ziemi przed potworami i demona-
mi przybywającymi ze Starego Świata.
Zwano je Obrończyniami. Wykonywały swą
misję długo i wytrwale, przekazując wie-
dzę kolejnym adeptkom i kryjąc ją przed
oczami niepowołanych. W końcu została
już tylko jedna, samotna wobec przepo-
wiedni, że wkrótce nadejdzie wróg. I wła-
śnie na to czeka Sąpierz. Wie on, że wkrót-
ce wypełni się stara przepowiednia. Potra-

fi być cierpliwy. Niedługo losy bliźniaczych-
światów się splotą. Potrzebne są tylko
odpowiednie imiona. Wszyscy bowiem
wiedzą, że imię ma nieskończenie silną
moc, kiedy nada je właściwa osoba.

Sąpierz. Autorka wzorem Chąśby po-
dzieliła powieść na gawędy, które
można czytać w sposób dowolny

kierując się drogowskazami. Ja zdecydo-
wałam się czytać gawędy po kolei i opcja
ta była dla mnie jak najbardziej w porząd-
ku. W Sąpierzu spotykamy się z bohate-
rami znanymi z Chąśby, ale też poznaje-
my wielu nowych. Novum stanowi nato-
miast współistnienie ze sobą dwóch alter-
natywnych Światów - Starego i Nowego.
Pierwszy z nich jest tym samym Grodzi-
skiem, które znamy z części pierwszej,
drugi jest zdecydowanie bardziej nowocze-
sny, ale jednocześnie zniszczony epide-
mią i wojną wywołaną przez Prezydenta
Sokołowa. Ten postapokaliptyczny krajo-
braz był dla mnie zarówno fascynujący, jak
i poruszający. Brakuje prądu, są problemy
z zasięgiem, a nawet z dostępem do wody
pitnej czy żywności. Oba światy koegzy-
stują obok siebie, nie każdy jednak wie,
że istnieje możliwość przenikania z jedne-
go do drugiego. Pierwszym takim przypad-

kiem, który obserwujemy jest Dobrowoja,
która wyruszyła na poszukiwanie swojego
syna Niemoja. Z kolei Szalona Wiera jest
jedną z Obrończyń, które mają bronić obu
światów przed nadejściem Sąpierza.
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują,
że ten dzień jest już blisko. Szalona Wie-
ra poluje więc na demony, strzygi i inne
stworzenia, które przedostały się do No-
wego Świata. Sąpierz czerpie bowiem ener-
gię ze wszystkiego co magiczne. Jej pla-
ny próbuje pokrzyżować grupa osób pla-
nujących wykorzystać nadejście Sąpierza
do przejęcia władzy nad obu światami, a
odpowiedzialność za ich czyny przypisy-
wana jest zupełnie komu innemu. Czy im
się to uda? Jak to wszystko się zakoń-
czy? Odpowiedzi czekają na kartach po-
wieści. Sąpierz ku mojemu zdumieniu oka-
zał się być opowieścią o silnych kobietach
i mocy matczynej miłości. Katarzyna Pu-
zyńska potwierdziła, że jest utalentowaną
autorką. Mimo, że najbardziej cenię ją za
serię o Lipowie to nie mogę się nadziwić,
że udało jej się mnie wciągnąć w czytanie
serii fantasty. Podkreślić należy, że autor-
ka zręcznie utkała nić powiązań między
bohaterami i zdarzeniami. Na końcu jak
zwykle okazało się, że zostałam wywie-
dziona w pole.
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Rozrywkowo

Mistrzostwa Świata w hokeju w Tampere. Czechom za-
kazano wniesienia ukraińskiej flagi. Czesi na białym tle
na górze napisali „niebieski” a na dole „żółty”...


