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Podczas tegorocznego Kaziuka 
w Poznaniu (8 marca) otrzymała 
pani ,,Żurawinę 2020” – wy-
różnienie przyznawane przez 
Towarzystwo Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej za zasługi na 
rzecz środowiska Polaków na 
Litwie. Jakie znaczenie ma dla 
pani ta nagroda?
- Ogromne, bo to docenienie 
całej naszej działalności. Mówię 
w liczbie mnogiej, bo nie odbieram 
tego osobiście, ale traktuję to jako 

nagrodę dla całego polskiego 
środowiska dziennikarskiego 
na Litwie, zwłaszcza dwóch 
ośrodków: TVP Wilno i Wilnoteki. 
W całej swojej pracy dziennikar-

skiej obrałam misję informowania 
o Polakach na Litwie i tego, co 
się u nich dzieje. Przypominamy 
i pokazujemy, że są tu Polacy, 
funkcjonują i mimo wielu zmian, 
czują się i chcą Polakami pozostać. 
Niesienie tej wiedzy traktowałam 
jako swojego rodzaju wyzwanie. 
Ta nagroda jest potwierdzeniem 
tego, że to się udaje, że w dalekim 
Poznaniu, ale bardzo bliskim 
duchowo dla Polaków na Litwie, 
nie zapomina się o rodakach za 
granicą. Potwierdzeniem tego jest 
chociażby aktywna działalność 
i rozpoznawalność, jaką cieszy się 
Towarzystwo Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej. 

Jak liczna jest teraz społeczność 
Polaków na Litwie?
- Szacowaliśmy, że na Litwie żyje 
ćwierć miliona Polaków. Teraz jest 
trochę mniej, bo zachodzą procesy 
asymilacji, ale nadal jest ich około 
200 tysięcy. 

W jednym z odcinków Wilnoteki 
moją uwagę zwrócił materiał, 
w którym była mowa o tym, że 
kary grożą za używanie polskich 
naz    w, że młodzi Polacy nie 
chcą się uczyć litewskiego, co 
zamyka im drogę do lepszej 
pracy. To był przekaz mówiący 
o dyskryminacji ze względu na 
narodowość. Jak to jest możliwe 
w kraju unijnym? 
- To bardzo skomplikowany 
problem. Litwa jest małym krajem, 
który uzyskał niepodległość 
całkiem niedawno, bo dokładnie 
30 lat temu. Młody i mały kraj 
szuka swojego miejsca i wyjąt-
kowo nerwowo reaguje na różne 
sytuacje. Polacy zawsze trochę byli 
solą w oku dla Litwinów, którzy 
chcieliby mieć kraj wyłącznie dla 
siebie, a Polacy są tu od wieków. 
Nie mają ambicji separatystycz-
nych, ale dopominają się o swoje 
prawa. Pamiętajmy, że przed 
wojną w Wilnie mieszkało tylko 2 
proc. Litwinów. Dlatego potrzeba 
mądrości i dialogu, żeby to wszyst-
ko poukładać. Z jakiej racji Polacy 
mają tracić polskie szkoły, które 
mieli od zawsze i swoje prawa? 
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Zjednoczeni pracownicy 
Solarisa
Pracownicy Solarisa z Bolechowa koło Poznania zorganizowali 28 lutego dwugodzinny 
strajk ostrzegaczy. Była to inicjatywa dwóch działających tam związków:  
NSZZ ,,Solidarność” i OPZZ Konfederacja Pracy. 

W  pięciu zakładach należących 
do Solaris Bus & Coach frekwen-
cja wyniosła ponad 90 proc., co 
świadczy o dużej determinacji za-
łogi. Związkowcy zapowiadają re-
ferendum strajkowe i dalsze dzia-
łania, jeśli nie nastąpi ustąpienie 
ze strony pracodawcy. Strajk jest 
konsekwencją przedłużających 
się negocjacji płacowych toczą-
cych się od czerwca 2019 r. Od 
listopada 2019 r. w  zakładzie to-
czy się spór zbiorowy z udziałem 
zewnętrznego mediatora. 

„Zarząd firmy - niezmiennie od 
wielu miesięcy - proponuje śred-
nio 235 zł brutto, przy czym spółka 
chce wykluczyć z podwyżek grupę 
blisko 400 pracowników” – napisa-
no w  komunikacie Międzyzwiąz-
kowego Komitetu Strajkowego.  

- Zarobki w  Solarisie kształtują 
się na poziomie 3700 zł – mówi Al-
bert Wojtczak, przewodniczący Or-
ganizacji Międzyzakładowej NSZZ 

,,Solidarność” w Solaris Bus & Co-
ach S.A. – W firmie prowadzone są 
inwestycje, ale pracodawca zapo-
mniał o jednym – o ludzkim kapi-
tale. Zapomnieli o  tym, że rozwój 
produkcji jest dziełem pracowni-

ków. Zarząd spółki cały czas stoi na 
swoim stanowisku i  mówi, że ma 
związane ręce, tłumacząc wszystko 
polityką płacową właściciela. 

Strona społeczna postuluje 
podwyżkę dla wszystkich pra-

cowników wysokości średnio 410 
zł brutto. Chce też zróżnicowania 
wzrostu wynagrodzeń od 100 do 
550 zł w zależności od stażu pracy. 

Wcześniej związkowcy zor-
ganizowali dwie manifestacje. 
Oprócz podwyżki pracownicy 
domagają się dodatku stażowe-
go, umożliwienia pracownikom 
powyżej 60. roku życia zmiany 
stanowiska pracy na mniej obcią-
żające oraz założenia kasy zapo-
mogowo-pożyczkowej.

- Jesteśmy cały czas skłonni 
negocjować, jednak przyszedł 
moment, kiedy rozmowy nie po-
suwały się naprzód, musieliśmy 
więc użyć innych środków, by 
pokazać pracodawcy, że nie ustą-
pimy w dążeniu do realizacji na-
szych postulatów – mówił Albert 
Wojtczak w rozmowie z SW prze-
prowadzonej w listopadzie 2019 r. 
Na tym stanowisku nadal trwają.  
AD

Wróciłeś z  regionu zarażonego 
koronawirusem i  nie poinfor-
mowałeś o  tym pracodawcy - 
licz się z konsekwencjami.

Osoby, które odbyły podróż do 
kraju zagrożonego koronawiru-
sem i wróciły do Polski, a następnie 
umyślnie nie odbyły kwarantanny 
i  nie dokonały profilaktycznych 
badań, mogą ponosić odpowie-
dzialność karną, ponieważ na pod-
stawie art. 165  § 1 ust. 1 Kodeksu 
Karnego dopuszczają do szerzenia 
choroby zakaźnej. 

Zgodnie z  orzecznictwem 
Sądu Najwyższego „szerzenie się” 
oznacza wystąpienie w  krótkich 
odstępach czasu lub jednocześnie 
znacznej liczby zachorowań, co 
może prowadzić do epidemii. Tym 
samym należy uznać, że pojawie-
nie się w pracy takiego pracownika 
i  niepoinformowanie pracodawcy 
o  swoim wcześniejszym pobycie, 
stanowi w  istocie „szerzenie” ko-
ronawirusa, co podlega odpowie-
dzialności karnej w postaci pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do 
8 lat.

Wzrost zakażeń wirusem CO-
VID-19 powoduje również szereg 
utrudnień dla pracodawców, któ-
rzy muszą łączyć prawa i obowiązki 
wynikające z Kodeksu Pracy z nową 
specustawą w  sprawie koronawi-
rusa. - Pracodawca, na podstawie 
specustawy o  koronawirusie, ma 
prawo skierować pracownika, któ-
ry przebywał w ostatnim czasie na 
terenach zagrożonych, do pracy 
zdalnej na okres 14 dni. W przeci-
wieństwie do postanowień kodek-
su pracy, w tym przypadku niewy-
magana jest zgoda pracownika na 
taki rodzaj pracy. Niedopuszczalne 
jest jednak uznaniowe działanie 
pracodawcy w  postaci niedopusz-
czenia pracownika do pracy. Ko-
deks pracy oraz specustawa nie 
przewidują również możliwości 
odesłania pracownika na badania. 
Te mogą nastąpić jedynie za jego 
zgodą – komentuje Adam Ziębicki, 
prawnik.

W przypadku, gdy nie ma moż-
liwości odesłania pracownika do 
pracy zdalnej, pracodawca może 
okresowo zwolnić pracownika 
z  obowiązku świadczenia pracy. 

Może to jednak nastąpić jedynie za 
wypłatą pełnego wynagrodzenia 
za okres zwolnienia od świadcze-
nia pracy. W przypadku współpra-
cowników osób, które nie poin-
formowały pracodawcy o  swoim 
wcześniejszym pobycie i  pojawiły 
się w pracy, a informacja ta wyszła 
na jaw, osoby te mogą skorzystać 
z  uprawnienia do powstrzyma-
nia od wykonywania pracy, za-
wiadamiając o  tym niezwłocznie 
przełożonego. Nie należy jednak 
utożsamiać takiego uprawnienia 
z prawem do opuszczenia miejsca 
pracy – pracownik powinien nadal 
pozostawać do dyspozycji praco-
dawcy, chociażby w  postaci pracy 
zdalnej.

Poza wskazaną odpowiedzial-
nością karną, pracownik, który nie 
poinformował pracodawcy o swo-
im wcześniejszym pobycie i  spro-
wadził zagrożenie dla zdrowia lub 
życia pozostałych współpracow-
ników, może również ponosić od-
powiedzialność odszkodowawczą 
względem pracodawcy. W  takim 
przypadku nie znajdzie zastosowa-
nia zasada ograniczająca odpowie-
dzialność pracownika względem 
pracodawcy do wysokości trzech 
wynagrodzeń miesięcznych. Je-
żeli bowiem pracownik wyrządził 
pracodawcy szkodę umyślnie, jest 
on obowiązany do naprawienia jej 
w całości.

- Są sytuacje, w  których takie 
postępowanie pracownika może 
doprowadzić do rozwiązania z nim 
umowy o pracę z jego winy, bez za-
chowania okresu wypowiedzenia. 
Zgodnie z art. 52 § 1 ust. 1 k.p. takie 
rozwiązanie umowy o pracę może 
nastąpić w razie ciężkiego narusze-
nia przez pracownika podstawo-
wych obowiązków pracowniczych  
- dodaje Ziębicki. 

Zasady pracy w  dobie korona-
wirusa są wyzwaniem zarówno dla 
pracodawców, jak również pracow-
ników. Kluczową kwestią jest w du-
żej mierze otwarta i rzetelna komu-
nikacja w firmach, która umożliwia 
dbanie o podstawowe zasady bez-
pieczeństwa, przy jednoczesnym 
zachowaniu sprawnego funkcjo-
nowania przedsiębiorstw, aby nie 
doprowadzić do paraliżu. AD

Prawo w czasie epidemii

ciąg dalszy na str. 2

Moja misja – informować o Polakach na Litwie 
Z Edytą Maksymowicz, dziennikarką polską na Litwie, działaczką społeczności polskiej, kierownikiem 
redakcji TVP Wilno i współzałożycielką portalu Wilnoteka.lt  rozmawia Anna Dolska
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Ta nagroda jest potwierdzeniem, że w dalekim Poznaniu nie za-
pomina się o rodakach za granicą - mówi Edyta Maksymowicz, pol-
ska dziennikarka na Litwie,  która została tegoroczną  laureatką 
Nagrody „Żurawina” przyznawanej podczas Kaziuka Wileńskiego 
organizowanego Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. 
Jednym z partnerów imprezy jest Wielkopolska „Solidarność”. 

Zmiana pracy biur ZR
W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zaleceniami służb 
sanitarnych następują  czasowe zmiany w funkcjonowaniu biur 
Zarządu Regionu 
1.  Biura ZR w Poznaniu, Pile, Lesznie  otwarte są w godzinach 

od 8.00 do 16.00, jednakże część pracowników pracuje w 
systemie pracy zdalnej poza biurami. Wobec powyższego, bar-
dzo proszę o załatwianie wszelkich spraw związkowych (jeśli 
jest to możliwe) w pierwszej kolejności za pomocą kontaktu 
telefonicznego lub e-mailowego.

2.  W terminie do 27 marca br. nie będą organizowane w salach 
konferencyjnych Regionu (Piła, Leszno, Poznań, Jarocin, Gnie-
zno, Września) żadne spotkania.

3.  Porady ZUS oraz kancelarii adwokackiej (biorąc pod uwagę 
terminy procesowe) są utrzymane na obowiązujących dotych-
czas zasadach.

Jarosław Lange
Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska, NSZZ Solidarność
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Wiadomo, że czują się tutaj u sie-
bie i chcą respektowania swoich 
praw. Po wydarzeniach krymskich 
sytuacja się nieco zmieniła. To był 
zimny prysznic. Wszyscy ochłonęli 
i troszeczkę te zmiany podążają 
ku lepszemu. Myślę, że z czasem 
uda się poukładać tę nieufność 
i kompleksy małego narodu. 
Polacy na Litwie chcą się uczyć li-
tewskiego i bardzo dobrze go znają 
- zwłaszcza młodzi ludzie – ale nie 
można zmuszać ich, żeby trakto-
wali język litewski jako ojczysty. 
Przymuszani są, żeby wyrzec 
się własnego języka. Przez takie 
działania polszczyzna zubożała. 
Wiele straciliśmy, bo młodzież 
wyjechała na studia za granicę, 
bo byli przerażeni, że nagle muszą 
się wykazać znakomitą znajo-
mością litewskiego. To są trudne 
procesy. Polacy czują, że ktoś im coś 
zabiera, ale mam nadzieję, że to się 
w końcu unormuje.

Jaki jest stosunek starszych 
Polaków do ojczyzny, a jaki mło-
dych? Widzi pani różnicę?
- To bolesna sprawa. Starsze poko-
lenie żyje w uwielbieniu i tęsknocie 
za Polską. Młodzież ma mniejszy 
sentyment, bo wszystko w Europie 
się ujednolica. Druga kwestia jest 
taka, że Polska popełniła ogromny 
błąd. Nie inwestowała w swoją 
promocję na Litwie,  nie próbowała 
pokazać, że jest fajnym krajem. 
Przez wiele lat wręcz krzyczeliśmy 
o tym, że coś złego się dzieje. Tu 
panowało przekonanie, że Polska to 
niedobry kraj. Młodym imputowa-
no, że Polska jest beznadziejna i nikt 
nie prowadził działań promocyj-
nych, żeby pokazać ojczysty kraj 
z jak najlepszej strony. I nie chodzi 
tylko o Polaków, ale też Litwinów. 
Młodzi nie mają takiego sentymen-
tu do Polski jak my, którzy mieliśmy 
polskie książki, radio i telewizję. 
Ojczyzna była daleko, bo nie można 
było do niej jeździć, ale mimo 
wszystko Polska była w nas. Ja się 
wychowałam na książkach Musie-
rowicz. Nasze dzieci już nie miały 
takiego dostępu. Jest jeszcze jeden 
aspekt: w latach 70. bardzo żywe 
było środowisko kresowe. Z Wilna 
po wojnie wyjechało 300 tys. Pola-
ków. Zostali przesiedleni. Osiadali 
w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu 

i Warszawie, no i tam miało się 
rodzinę. To były bardzo bliskie 
więzi, ale pokolenie kresowiaków 
odeszło, więzi się poluzowały. Już 
nie ma do kogo pojechać do Polski, 
nie ma z kim utrzymywać relacji. 
Zmalał sentyment do Polski. Unia 
Europejska otwarta, ale jest jakoś 
trudniej o kontakty. Nie ma takich 
ciągot. Dlatego bardzo ważna jest 
działalność prowadzona np. przez 
Towarzystwo Miłośników Wilna. 
To nadaje sens polskim zespołom 
ludowym i innym artystom, 
którzy mogą przyjechać do Polski, 
zaprezentować się, nawiązać 
kontakty. Trudno jest zaprosić 
zespół liczący kilkadziesiąt osób, ale 
to niesamowite, że Poznań potrafi 
to zorganizować. 

Jaką grupą społeczną są Polacy 
na Litwie? Jaki jest ich status 
ekonomiczny?
- Przez wiele lat przyzwyczailiśmy 
się, że Polacy na Litwie są biedni 
i należy im pomagać. To jest trochę 
błędne myślenie, bo Polacy na 
Litwie wcale biednie nie żyją. Nie 
żyją w jakiś slumsach. Radzą sobie 
coraz lepiej, robią biznesy, znają 
języki. Młodzi ludzie studiują, 
jeżdżą po całym świecie. Faktem 
jednak jest, że jako grupa Polacy 
na Litwie są najmniej wykształ-
coną społecznością, zaraz przed 
Romami. Ale to nie ich wina. To 
wina sytuacji. Po wojnie z Wilna 
wyjechała cała inteligencja. Na 
Wileńszczyźnie zostali tylko ludzie 
przywiązani do ziemi, chłopi. 
Potrzeba pokoleń żeby wykształcić 
inteligencję. Dlatego tak ważny 
jest rozwój szkolnictwa polskiego 
na Litwie. Dlatego bardzo prosimy 
Polskę o wsparcie, by nadrabiać te 
straty. Brakuje tu osób z wyższym 
wykształceniem, które mogłyby się 
piąć po drabinie urzędniczej, bo Li-
twini szybciej przyjmą swojego niż 
Polaka. Smutne jest też to, że jak 
polskie firmy wchodzą na litewski 
rynek, to zatrudniają Litwinów, 
bo uważają, że Polscy źle im robią 
wizerunkowo. Odwrotnie Rosjanie, 
którzy wspierają rodaków, szukają 
pracowników już na uczelniach. 
Postępowanie polskich firm bardzo 
zraziło młodzież. Jest też druga 
strona tego zjawiska. Paradoksal-
nie to Polacy znają języki: polski, 
litewski, rosyjski, angielski, są 
bardziej otwarci. Polacy na Litwie 
– chyba jako jedyni na świecie 

– mają tu swój klub parlamen-
tarny, dwóch ministrów, doradcę 
prezydenta i premiera. To jest duże 
osiągnięcie, żadna diaspora nawet 
w USA nie ma takich osiągnięć. 
Litwa jest krajem unijnym i nie 
można już tu mówić: ,,biedni Pola-
cy”. Potrzebna jest im pomoc, ale 
w formie wsparcia, kontaktów. Nie 
tak, że bierzemy używane ubrania 
- choć to też jeszcze się zdarza – czy 
książki, które zamiast wyrzucić 
wyślemy do Polaków na Litwie. Nie 
tędy droga. 

Jak to się stało, że zaczęła pani 
organizować polskie harcerstwo 
w odrodzonej Litwie?
- Przed wojną na Wileńszczyźnie 
było bardzo silne harcerstwo. Wi-
leńskie drużyny były jednymi z naj-
silniejszych w Rzeczypospolitej. Po 
wojnie wszystko zamarło. Kiedy 
w latach 90. Litwa wybijała się na 
niepodległość, w Polsce rozwijał 
się ZHR. Mieli ambicje i wiedzę, 
którą nas zarazili. Postanowiliśmy 
zorganizować drużynę także 
u nas. Bardzo było nam trudno to 
odbudować po radzieckim ruchu 
pionierów, bo ciągle nas porówny-
wali. Przed wojną ważną postacią 
harcerstwa był Józef Grzesiak 
„Czarny” i jego drużyna ,,Czarna 
Trzynastka”, dlatego od jego 
nazwiska nazwaliśmy też naszą. 
Harcerstwo zaczęło się odradzać 
i teraz jest silne na Litwie - to duży 
sukces. 

Jest pani też współorganizatorką 
Polskiego Centrum Audiowizual-
nego i Polskiej Multiteki w Wilnie. 
Co skrywa 10 tysięcy godzin 
archiwalnych nagrań?
- To nasze osiągnięcie. Od kiedy 
jesteśmy korespondentami na 
Litwie, czyli od 1997 r., nagraliśmy 
wiele materiałów o relacjach 
polsko-litewskich i wydarzeniach 
związanych z Polakami. Niczego 
nie kasowaliśmy. Zbieraliśmy też 
materiały od osób prywatnych. 
Wszystko o polskim życiu na 
Litwie. Jakby ktoś chciał zrobić 
retrospektywę Polaków na odro-
dzonej Litwie, to my to wszystko 
mamy zarejestrowane. TVP Wilno 
nie dysponuje własnym archiwum, 
więc bazuje na materiałach Multi-
teki. Jeśli ktoś z Polski robi reportaż, 
to też udostępniamy. Mamy ambi-
cje, żeby wszystkie nasze materiały 
były dostępne w Internecie.
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Moja misja – informować o Polakach na Litwie Możemy pomóc

„Solidarność” będzie walczyć o prawa 
ukraińskich kierowców!

1%

Krajowa Sekcja Transportu Dro-
gowego NSZZ „Solidarność” 
przygotowuje się do wzmocnie-
nia działań związanych z szeroką 
obecnością obywateli państw trze-
cich na rynku transportowym.

– Obywatele państw trzecich, 
w  tym obywatele Ukrainy, mu-
szą mieć zagwarantowane godne 
warunki pracy, w  tym prawo do 
przerw w  prowadzeniu pojazdu 
zapewniających wszystkim bez-
pieczeństwo na drogach – komen-
tuje Tadeusz Kucharski, przewod-
niczący sekcji. 

W  dniach 20 i  21 lutego 
w  Wiedniu odbyło się pierwsze 

spotkanie w  ramach międzyna-
rodowego projektu Transfair. 
Liderem projektu jest austriacka 
Forba, a NSZZ „Solidarność” jed-
nym z  partnerów.  Podczas spo-
tkania ustalono, że strona polska 
wraz z  niemieckim partnerem, 
którym jest Faire Mobilität, przy-
gotuje opracowanie dotyczące 
płacy minimalnej dla kierowców 
transportu międzynarodowego 
w  Polsce i  w  Niemczech. Zosta-
nie  również przygotowany ra-
port o  udziale obywateli państw 
trzecich (państw pozaunijnych) 
na polskim i  niemieckim rynku 
transportowym. Drugie zadanie 

jest  o  tyle  trudne,  że  w  najbliż- 
szym  czasie  Niemcy  zmienią 
przepisy  dotyczące  dostępu  do 
swojego rynku pracy dla obywate- 
li państw pozaunijnych, co może 
mieć  znaczenie  także  dla  branży 
transportowej. Ponadto we wrze- 
śniu  zostanie  przeprowadzona 
kampania  informacyjna  dla  kie- 
rowców  z  państw  trzecich  o  ich 
prawach z  zakresu polskiej umo- 
wy o pracę, zasad wynagradzania 
czy czasu pracy.

  Następne spotkanie w ramach 
projektu  odbędzie  się  w  Warsza- 
wie w maju 2020 r.
www.solidarnosc.org.pl

Nie trzeba nic wpłacać, ani wypełniać dodatkowych formularzy. Wystarczy 
zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to w rozliczeniu PIT. 
Jeżeli tego nie zrobisz o Twoich pieniądzach będą decydować inni. 

ciąg dalszy ze str. 1




