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Betlejemskie
Światło Pokoju

Jakże często, codzienne obowiązki, pandemia oraz tempo
życia zacierają nam sens egzystencji.
A odnaleźć go można jedynie w drobnych rzeczach:
w krótkiej chwili; w trosce o innych;
w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem;
we wszystkim, co dzieje się tu i teraz…

dotarło do Wielkopolskiej Solidarności
Na ręce przewodniczącego Jarosława Lange, Barbary Napieralskiej i Arkadiusza Małyszki
przekazali je Harcmistrz Krzysztof Stankowski i Przewodnik Lidia Zawal ze Szczepu
Herkulesa Podolany Strzeszyn.
Betlejemskie Światło Pokoju
to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed
Świętami Bożego Narodzenia
symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Za pośrednictwem harcerzy światło dociera do
mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.
Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas
Polski. Polscy harcerze przekazują światło również do wschodnich
sąsiadów – do Rosji, na Litwę,
Białoruś, Ukrainę. Czasami na
zachód Niemiec i na Północ Danii.
Betlejemskie Światło Pokoju
jest symbolem ciepła, miłości,
pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Święta są czasem, w którym możemy to rozpoznać.
A wówczas za każdym razem,
gdy tylko nam się to uda,
nasze życie nabiera innego wymiaru
Życzę Państwu,
by tegoroczne Święta były okazją do wspólnego,
radosnego spędzenia czasu w zdrowiu z bliskimi;
by były czasem, w którym dostrzegamy
więcej niż tylko nasze pragnienia.

Jarosław Lange
Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”

W Polsce akcję od 1991 r.
prowadzą harcerze ze Związku
Harcerstwa Polskiego, którzy
odbierają Betlejemskie Światło
Pokoju od skautów słowackich

najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach.
Następnie, po uroczystej mszy
świętej odprawianej w Kaplicy
Betlejemskiego Światła Poko-

ju, zlokalizowanej na terenie
Schroniska Górskiego ZHP
„Głodówka”, światło trafia do
wszystkich chorągwi, hufców
i drużyn harcerskich.

Boże Narodzenie, 2021

13 grudnia – listy i paczki dla internowanych

3X WOJTEK WARDEJN (RADIO POZNAŃ)

Ponad 300 paczek trafiło do Wielkopolan internowanych w stanie wojennym. Pakunki wyglądają tak samo, jak te, które
otrzymywali w miejscach internowania; w środku znalazły się m.in. listy od uczniów wielkopolskich szkół. Inicjatywa
wielkopolskiej Solidarności ma związek z obchodami 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

W przygotowaniu paczek uczestniczyli uczniowie liceów z Poznania,
Piły i Leszna. Oni też pisali listy do
bohaterów wydarzeń sprzed czterech dekad.
Szef wielkopolskich struktur
NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange podkreślił, że jest to unikatowa
inicjatywa w skali kraju. Paczki trafią do internowanych w 1981 roku
mieszkańców dawnych województw: poznańskiego, pilskiego
i leszczyńskiego.
„40 lat temu internowani otrzymywali paczki od Solidarności, od
przyjaciół, od rodzin, teraz te paczki
przygotowaliśmy my. Sądzę, że ich
zawartość spowoduje, że adresa-

tom zakręci się łza w oku. Wśród
różnych przedmiotów każdy internowany znajdzie w paczce list
z podziękowaniem od młodych
ludzi, uczniów liceum. Każda paczka zawiera inny list, napisany przez
innego autora lub autorów” - wyjaśniał Lange.
Każdy pakunek wygląda tak,
jak paczki dostarczane internowanym cztery dekady temu. „To
zwykły szary karton, owinięty
szarym papierem i zawiązany
sznurkiem, który się trochę siepie.
Jest też wypisany flamastrem adres internowanego – szczęśliwie
dziś to już adres domowy, a nie, jak
40 lat temu: Wronki, Gębarzewo,

czy inne miejsce internowania”.
Paczki z nazwiskami osób, które
już nie żyją, trafią do rodzin internowanych.
Pierwszą paczkę osobiście odebrał w poniedziałek w Muzeum
Broni Pancernej w Poznaniu dawny
opozycjonista, Janusz Pałubicki. „Ja
40 lat temu nie dostałem paczki.
Przez długi czas korespondencja
wysyłana przez nas do rodzin nie
dochodziła. Rodziny przez długi
czas nie wiedziały, gdzie jesteśmy”
– powiedział Pałubicki, odbierając
paczkę od licealisty.
W rozmowie z dziennikarzami
Janusz Pałubicki wspominał, że
40 lat temu nie od razu zorientował
się, że będzie zatrzymany. „Przyszli

po mnie do domu. Późna pora. Było
dwóch cywilów i człowiek w mundurze milicyjnym. Powiedzieli, że
pilna sprawa, trzeba jechać i coś
załatwić. Wtedy czasem zdarzało
się, że ktoś z zarządu regionu musiał jechać, interweniować – myślałem, że to taka sytuacja. Dłuższy
czas siedziałem sam w pokoju na
komisariacie. Potem rewizja, pojedynczo sprowadzali nas na dół.
Domyśliłem się, że coś jest nie tak,
gdy zobaczyłem milicjantów z długą bronią. Wyprowadzili mnie na
podwórze i wsadzili do więziennej
budy” - mówił.
„Droga do Gębarzewa była długa. Wojtek Wołyński miał przy sobie pismo na papierze kredowym

– następnego dnia miał jechać do
Finlandii po odbiór sprzętu. Dyskretnie, pod marynarką, darł to
upoważnienie, jedliśmy ten papier.
Wyprowadzali nas pojedynczo na
plac w Gębarzewie. Naprzeciwko straż więzienna z psami. Pamiętam
upiorny wygląd całości: druty kolczaste, mury, oświetlenie. O tym,
że wprowadzono stan wojenny, dowiedzieliśmy się następnego dnia
z głośnika w celi” – powiedział.
W dyskusji o potrzebie wolności i demokracji, poza zaproszonymi internowanymi w stanie
wojennym; Januszem Pałubickim,
Henrykiem Krzyżanowski i Julitą
Inglot-Włodarczyk, udział wzięli
także przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych.
Przed spotkaniem młodzież
mogła w muzealnych halach przekonać się, jak działał powielacz, jak
pracowali drukarze podziemnej
Solidarności, jak wyglądała rozmowa w komisariacie MO, ale także,

jak wyglądały ówczesne kolejki do
sklepu.
Główne obchody 40. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego
w Poznaniu odbyły się wieczorem przy pomniku Poznańskiego
Czerwca 1956 r. Poprzedzone zostały Mszą św. w kościele oo. Dominikanów. Na koniec uroczystości
uczestnicy ułożyli z białych i czerwonych zniczy flagę Polski.
13 grudnia złożono również
kwiaty w miejscach upamiętniających Ofiary stanu wojennego:
bł. ks. Jerzego Popiełuszko Wojciecha Cieślewicza, Piotra Majchrzaka,
o. Honoriusza, Janusza Ziółkowskiego, Jerzego Karwackiego.
Tekst na podstawie relacji Rafała
Pogrzebnego (https://www.
facebook.com/solidarnosc.poznan/)
Relacje z obchodów
organizowanych w oddziałach
Regionu Wielkopolska znajdują się
stronie www.solidarnosc.poznan.pl
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Czy Polski Ład zmniejszy
zatrudnianie ,,na czarno”?
W ramach Polskiego Ładu
rząd chce od przyszłego roku
walczyć z zatrudnianiem ,,na
czarno” i wypłacaniem wynagrodzeń „pod stołem”. Straty
budżetu państwa z tego tytułu
są liczone w miliardach złotych,
a konsekwencje ponoszą głównie pracownicy, którzy często
nie mają innego wyjścia, niż
godzić się na świadczenie pracy
bez umowy.
Nowe przepisy, które wejdą
w życie od stycznia 2022 roku, dadzą im pewność, że nie będą musieli zapłacić zaległego podatku
za wynagrodzenie otrzymywane
,,na czarno”. Cała odpowiedzialność za taki proceder zostanie
przeniesiona na pracodawców.
Rząd przewidział jednak abolicję
dla tych, którzy przed upływem
tego roku zdecydują się na legalizację faktycznego zatrudnienia.
Praca na czarno - rozumiana
zarówno jako nierejestrowanie
stosunku zatrudnienia, jak również płacenie przynajmniej części
wynagrodzenia „pod stołem” – jest
zjawiskiem, które w Polsce dotyka
ok. 1,5 mln pracowników. Szczególnie zagrożone tego rodzaju
problemem są mikroprzedsiębiorstwa. To wynika m.in. z faktu,
że właśnie tam koszty związane
z zatrudnieniem pracowników
stanowią jeden z najważniejszych
wydatków. Stąd też pojawia się
pokusa, żeby tego zatrudnienia
nie rejestrować i konkurować z innymi podmiotami działającymi na
rynku nie tyle jakością swoich produktów czy efektywnością prowadzenia działalności, co właśnie
niższymi kosztami zatrudnienia
czy oszczędnością na podatku.

II

	

Petycja w sprawie wznowienia
śledztwa o zabójstwa dziennikarza
Przyjaciele i członkowie b. Komitetu ,,Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary” zwrócili się
do Prokuratora Generalnego z apelem o wznowienie umorzonego w 2019 r. śledztwa
w sprawie zabójstwa poznańskiego dziennikarza.

Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że w 2018
roku w Polsce ok. 6 proc. wynagrodzeń było wypłacanych w ramach pracy ,,na czarno”. Straty
budżetu państwa z tego tytułu
są liczone w miliardach złotych.
Według szacunków PIE płacenie
części wynagrodzenia „pod stołem” może dotyczyć w sumie co
trzeciej mikrofirmy oraz nawet
12 proc. osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę.
Pakiet podatkowy Polski
Ład ma za zadanie ograniczyć
skalę zatrudnienia na czarno
i zmniejszyć wielkość szarej
strefy. Będzie to realizowane
poprzez kilka narzędzi, a najważniejszym z nich jest zmniejszenie opłacalności tego rodzaju
procederu. W wyniku zmian
podatkowych, podatek dochodowy od osób fizycznych w ogóle nie będzie płacony od płacy
minimalnej, a do wysokości
miesięcznego wynagrodzenia
w wysokości średniej krajowej
obciążenie podatkiem i składką
będzie mniejsze niż dotychczas.
Ministerstwo Finansów przyznaje, że w tej chwili przepisy nie
chronią dostatecznie pracowni-

ków, którzy nie mają silnej pozycji
negocjacyjnej wobec pracodawcy.
W efekcie muszą się godzić na
świadczenie pracy bez umowy
lub za część płacy otrzymywanej
„pod stołem”. To nie gwarantuje
im świadczeń w przypadku choroby czy przejścia na emeryturę.
Polski Ład ma zapewnić pracownikom – jako słabszej stronie
stosunku pracy – ochronę przed
podatkowymi
konsekwencjami nielegalnego zatrudnienia,
czyli odpowiedzialnością karnoskarbową z tytułu osiągania
nieopodatkowanych dochodów
i koniecznością odprowadzenia
zaległych składek.
Od 1 stycznia 2022 r. pracodawcy zapłacą podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub
części wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem”. Przypisany
zostanie im również dodatkowy
przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za
każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia – niezależnie od tego,
czy faktycznie i w jakiej wysokości
wypłacali wynagrodzenie.
Co więcej, nieuczciwi pracodawcy będą też zobowiązani
do zapłaty w całości składek na
ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń
osób pracujących na czarno lub
kwot wypłacanych „pod stołem”.
Dodatkowo zarówno wypłacone wynagrodzenia, jak i składki
nie będą mogły zostać zaliczone
przez pracodawców do kosztów
uzyskania przychodu.
Oprac. AD

W apelu czytamy: ,,Jesteśmy
przekonani, że jedynie utworzenie specjalnej grupy śledczej
złożonej z prokuratorów zajmujących się dotychczas sprawą
Jarosława Ziętary oraz poznańskich funkcjonariuszy znających
lokalną specyfikę dałoby gwarancję rzetelnego wyjaśnienia
sprawy i osądzenia winnych tej
zbrodni. Niebawem minie trzydzieści lat od śmierci Jarosława
Ziętary, polskiego dziennikarza, który 1 września 1992 roku
został porwany i zamordowany.
Był to pierwszy i jak dotąd jedyny przypadek zabójstwa dziennikarza na zlecenie. Zabójstwa
związanego z wykonywaniem
zawodu. Jarosław Ziętara został zamordowany, dlatego że
był dziennikarzem, że dążył do
prawdy. Przez wiele lat, w wyniku opieszałości, zaniechań, ale
i złej woli poznańskim śledczym
nie udawało się wyjaśnić tej bulwersującej sprawy”.
Dopiero w 2011 roku ujawnione przez dziennikarzy nowe
fakty i okoliczności, apel mediów
i parlamentarzystów doprowadziły do istotnego zwrotu w tej
sprawie. Wówczas to Prokuratura Generalna poleciła wznowić
śledztwo dotyczące porwania
Jarosława Ziętary. Sprawa, zgodnie z intencją Komitetu Społecznego „Wyjaśnić śmierć Jarosława
Ziętary”, została skierowana
poza Wielkopolskę. Powierzenie
śledztwa Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie miało kluczowe
znaczenie. To bowiem krakowscy śledczy doprowadzili do
rozwiązania tajemnicy porwania
i zamordowania poznańskiego
dziennikarza. Na ławie oskarżonych zasiedli jednak jedynie
były senator Aleksander Gawronik oskarżony o podżeganie do
zabójstwa oraz dwaj byli ochroniarze Elektromisu, wcześniej

Jarosław Ziętara (1968-1992)
był dziennikarzem Gazety Poznańskiej, w której zajmował
się m.in. dziennikarstwem śledczym, badającym m.in. afery
gospodarcze. 1 września 1992 r. zaginął bez śladu w drodze do
pracy. Według ustaleń prokuratury z 1998 r. został uprowadzony
i zamordowany. Śledztwo w sprawie dziennikarza zostało jednak
umorzone w 1999 z powodu nieodnalezienia jego zwłok.

funkcjonariusze milicji i policji,
Mirosław R. ps. „Ryba” i Dariusz
L. ps. „Lala” oskarżeni o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie
Jarosława Ziętary. Brakuje na
niej zabójców i zleceniodawców.
28 czerwca 2019 r. Małopolski
Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie
umorzył śledztwo dotyczące zabójstwa dziennikarza. Formalnie
podstawą tej decyzji było niewykrycie sprawców.
Nie jest tajemnicą, że przez
lata główną przeszkodę w wyjaśnieniu tej zbrodni oraz postawieniu zarzutów podejrzanym
stanowiła zmowa milczenia
świadków, z których część do
dziś nie ujawniła swej wiedzy,

inni zaś odwoływali wcześniej
składane zeznania. Część z tych
świadków jest obecnie zdecydowana złożyć zeznania w śledztwie, którego formalnie nie ma.
Dlatego – zdaniem autorów –
kluczową sprawą jest wznowienie śledztwa.
Obecnie apel z kancelarii ministra sprawiedliwości został
przekazany do Prokuratury Generalnej i czeka na rozpatrzenie.
Można go poprzeć na platformie
petycji obywatelskich Avaaz:
secure.avaaz.org, a także przez
wydarzenie na Facebooku (widoczne do 2.1.22 r.): ,,Podpisz apel
w sprawie wznowienia śledztwa
o zabójstwo dziennikarza Jarosława Ziętary”.
Dotychczas petycję wsparło
217 osób.
Anna Dolska

zabrał Janusz Śniadek. – Niestety w Zjednoczonej Prawicy nie
mamy zgodnego stanowiska w tej
sprawie – stwierdził Śniadek, który wniósł o skierowanie projektu
ustawy do dalszych prac. – Z racji
tego, że jest to projekt obywatelski

i jest duże oczekiwanie społeczne na wprowadzenie emerytur
stażowych, w imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska, składam wniosek o skierowanie tego projektu do dalszych
prac w komisjach sejmowych –
mówiła z kolei posłanka Joanna
Frydrych.
Głos zabrał również Jan Mosiński, który podziękował wszystkim, którzy podpisali się pod
projektem ustawy o emeryturach
stażowych. – Cieszę się z tego, że
Solidarność złożyła projekt obywatelski, który pozwoli na poziomie komisji sejmowych na debatę
o emeryturach stażowych – podkreślił Mosiński. Z kolei sekretarz
stanu w Ministerstwie Rodziny
i Polityki Społecznej Stanisław
Szwed stwierdził, że w tej chwili
nie ma jeszcze stanowiska rządu.
tysol. pl

Na 44. posiedzeniu Sejmu,
14 grudnia, odbyło się pierwsze
czytanie projektu ustawy „Emerytura za staż”. Wprowadzenie
emerytur stażowych to postulat NSZZ „Solidarność”, o który
związkowcy zabiegają od wielu
lat.
– Projekt ustawy przewiduje
wprowadzenie do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
emerytury stażowej. Pod projektem swój podpis złożyło 235 tys.
obywateli naszego kraju. Podpisy
składały zarówno osoby starsze,
jak i osoby młodsze, często dzieci
starszych pracowników. Projekt
ustawy, jak i jego uzasadnienie
został napisany przez samo życie,
przez indywidualne historie tysięcy polskich pracowników, opisane w listach do przedstawicieli
władz państwowych, ale także
związków zawodowych, z na-

dzieją, że znajdzie się ktoś, kto
chciałby im pomóc – rozpoczął
odczytywanie uzasadnienia Marcin Zieleniecki, przedstawiciel
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który następnie przedstawił
historię dwóch osób, które swoją
karierę zawodową rozpoczęły już
w wieku 15 lat.
– Projekt ustawy przewiduje
wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego, zarówno
powszechnego jak i rolniczego,
emerytury przysługującej wyłącznie na podstawie osiągniętego okresu ubezpieczeniowego,
zwanej emeryturą stażową. Jest
to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, które ze względu
na utratę sił, będącej konsekwencją wieloletniego wykonywania
pracy zarobkowej, nie są w stanie
kontynuować jej wykonywania
aż do momentu osiągnięcia wie-

ku emerytalnego. Wprowadzenie
tego rozwiązania zostało zapowiedziane przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku.
NSZZ „Solidarność” wprowadziła
ten postulat do umowy programowej podpisanej z Andrzejem
Dudą w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej – przypomniał
Marcin Zieleniecki.
Przedstawiciel związku podkreślał, że system emerytalny powinien opierać się na założeniu,
że po wielu latach pracy człowiek
ma prawo zaprzestać aktywności zawodowej. – Szanowna Pani
Marszałek, Wysoka Izbo, zwracam się do wszystkich klubów
parlamentarnych o poparcie
obywatelskiego projektu ustawy
– zakończył Zieleniecki. W Sejmie towarzyszyli mu członkowie
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-

M. ŻEGLIŃSKI

I czytanie projektu ustawy „Emerytura za staż”

ność” Bogdan Kubiak i Henryk
Nakonieczny, wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele.
Następnie rozpoczęła się debata nad projektem ustawy. W imieniu klubu poselskiego Prawa
i Sprawiedliwości głos w dyskusji
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