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tu, to, że nagłemu znisz-
czeniu uległo wiele pod-
zespołów wskazuje, że 
tupolew został zniszczo-
ny w wyniku eksplozji. 
O cechach świadczących 
o wybuchu mówili również 
m.in. prof. Wiesław Binien-
da z Uniwersytetu Akron 
i prof. Jan Obrębski z Po-
litechniki Warszawskiej. 
Ich zdaniem jedynie taki 
scenariusz wydarzeń tłu-
maczy stopień zniszcze-
nia samolotu i uszkodzenia 
ciał. W czasie wystąpienia 
producenta detektorów do 
wykrywania materiałów 
wybuchowych Jana Boksz-
czanina zaprezentowano 
filmik, na którym widać 
badanie płaszcza jednej 
z ofiar oraz torby drugiej. 
Na obu przedmiotach de-
tektor wykrył ślady mate-
riałów wybuchowych, ni-
trogliceryny. Wydaje się 
więc, że sprawa hipotezy 
dotyczącej wybuchu po-
winna być wiodącą hipo-
tezą śledztwa.

Wspólnym mia-
nownikiem wy-
stąpień są dwa 

wnioski: państwo zawio-
dło w sposób dramatyczny, 
a rządowy Tu-154M zapew-
ne został zniszczony przez 
eksplozje. Taki sygnał pły-
nie od polskich i zagranicz-
nych specjalistów, którzy 
nie chcieli pozostać przy 
rządowym stanowisku, że 
wszystko jest jasne. Bo nie 
jest. I niezależni naukow-
cy mówią o tym otwarcie, 
udowadniając przy tym, że 
jest w Polsce zespół eks-
pertów będących w stanie 
nie dojść prawdy o przy-
czynach tragedii smoleń-
skiej. n

Wojciech Dudkiewicz

Taka może być jed-
na z konkluzji Festiwalu 
Obywatela, który po raz 
dziewiąty odbył się w Ło-
dzi. Z roku na rok festiwal 
przyciąga coraz liczniej-
szych i bardziej zróżni-
cowanych, chyba ciekaw-
szych, gości. Niezły okazał 
się pomysł, żeby zapraszać, 
oprócz osób dobrze zna-
nych, do tej pory anoni-
mowych działaczy ruchów 
obywatelskich.

Tegoroczne hasło festi-
walu „Walka trwa” to nie-
zły komentarz do sytuacji, 
w jakiej działają dziś w Pol-
sce społecznicy z ruchów 
obywatelskich, stowarzy-
szeń, związków. Mają siły, 
motywację do aktywności, 
choć działają w trudnym – 
obojętnym, a czasem wręcz 
wrogim otoczeniu. Prze-
ciwnikiem jest państwo 

i jego ważniejsi i mniej 
ważni urzędnicy, służby, 
ale także ci, którym nie po-
winno być wszystko jedno. 

Działalność społeczna 
czasem wynika z powoła-
nia, predyspozycji, czasem 
z okoliczności, w jakich się 
znajdujemy, niekiedy z po-
trzeby chwili. Jedno jest 
pewne: działalności w ru-
chach społecznych, sto-
warzyszeniach, związkach 
zawodowych, nie da się 
nauczyć w żadnej szkole. 
Oczywiście, można posze-
rzać swoją wiedzę poprzez 
studia, udział w kursach, 
konferencjach. A tak na-
prawdę każdy uczy się jej 
sam, przez swoją aktyw-

ność, kontakty z ludźmi 
i poprzez konkretną dzia-
łalność. 

Trzeba odporności
Sporo mówiono o tym pod-
czas panelu związkowego 
– Michał Kukuła (Solidar-
ność),  Adam Olejnik (Mię-
dzyzakładowy ZZ „Odkryw-
ka” z Bełchatowa), Jarosław 
Przęczek (ZZ Meblarzy RP), 
Piotr Kret (Porozumienie 
Pracownicze) – którego 
uczestników organizato-
rzy festiwalu ocenili jako 
najbardziej wyrazistych. 

– Co sprawia, że ktoś sta-
je się dobrym działaczem 
związkowym? – pytał pro-
wadzący spotkanie. – Każ-

III RP tylko pozornie jest państwem 
demokratycznym i obywatelskim. Ruchy 
społeczne, stowarzyszenia, związki działają 
w bardzo nieprzychylnym otoczeniu grup wielkich  
interesów  i władzy, która ma mieć zawsze rację.

Walka trwa

fot. autor
▼

O swoich doświadczeniach związanych z obroną interesów pracowniczych opowiadali: Adam Olejnik (Związek Zawodowy „Odkrywka”), 
Piotr Kret (Porozumienie Pracownicze), Jarosław Przęczek (ZZ Meblarzy RP) i Michał Kukuła (szef  Solidarności w Swedwood Poland). 
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dy uczy się tego sam, przez 
swoją aktywność, kontakty 
z ludźmi i poprzez konkret-
ną działalność. Z czasem 
dochodzi do tego zaufa-
nie kolegów, pracowników, 
charyzma – mówił Adam 
Olejnik. 

Na pewno żeby działać, 
potrzeba werwy, zacięcia. 
Trzeba też zgodzić się na 
to, że wszystko dzieje się 
kosztem czasu prywatnego, 
w tym oczywiście rodziny. 
Trzeba też wiele odpor-
ności na stres, na naciski, 
na jawne szykany. Wie-
dzą o tym dobrze Jarosław 
Przęczek, zwolniony z pra-
cy w BRW Sofa w Nidzicy, 
spółce potentata meblowe-
go „Black Red White”, Piotr 
Kret z katowickiej Straży 
Miejskiej, który za tę dzia-
łalność spędził trzy mie-

siące w areszcie śledczym 
i Michał Kukuła.

Dlaczego pracodawcy 
mogą bezkarnie represjono-
wać związki? Jedną z przy-
czyn, zdaniem prelegen-
tów, jest słabość związków 
w Polsce. Ale we Francji 
związkowców też nie jest 
dużo, a tam związki nie po-
zwalają sobie w kaszę dmu-
chać – stwierdził ktoś. 

– Związkowcy francu-
scy są bardzo zaangażo-
wani w to, co robią – mó-
wił dr  Daniel Kiewra ze 
współpracującej z „S” fir-
my  S.Partner. – W Polsce 
związki zawodowe są de-
likatne, bardzo kulturalne, 
koncyliacyjne. We Fran-
cji związki wykorzystują 
prawników, ekonomistów, 
mają dobre zaplecze – ale 
gdy dochodzą do ściany, 

gdy nie są w stanie porozu-
mieć się z pracodawcami, 
potrafią zamurować budy-
nek zarządu, zburzyć halę 
produkcyjną. A jak wycho-
dzą na ulicę, to jest to ok. 2 
mln ludzi, jak bywa w Pa-
ryżu. Bo idą z nimi nie tyl-
ko związkowcy. 

Odcięci od świata
Władze III RP zajmują się 
utrzymaniem władzy, nie 
uwzględniają interesu oby-
wateli – taka opinia była 
dość szeroko reprezen-
towana podczas festiwa-
lu w Łodzi.  Władza jest 
arogancka, apodyktyczna, 
a ruchy  społeczne, choć 
robią, co mogą, w zderze-
niu z machiną państwa są 
słabe. Sporo mogą powie-
dzieć o tym działacze sto-
warzyszeń protestujących 
przeciwko szkodliwym in-
westycjom. M.in. przeciw 
budowie (czasem przebie-
gowi) Kolei Dużych Pręd-
kości. 

– To ma być skok cywili-
zacyjny; między Warszawą, 
Łodzią, Poznaniem i Wro-
cławiem nie będziemy 
się wlec godzinami. Tyl-
ko 45 minut z Warszawy 
do Łodzi, to robi wrażenie 
– mówi Karol Trammer, 
społecznik z inicjatywy 
„Z biegiem szyn”. Ale wie-
le  miejscowości na trasie, 
w których nie będą zloka-
lizowane stacje, bardzo na 
tym ucierpi. Będą miały 
hałas, bariery w dostępie 
do terenów położonych za 
torami, które odetną dro-
gi, pola itp.  

Sprzeciw wobec prze-
biegu KDP – i w ogóle 
temu pomysłowi – nara-
sta. Na festiwalu swoje 
racje przedstawiły panie 

ze Stowarzyszenia „Ak-
tywni dla Regionu” z oko-
lic Łodzi, Stowarzyszenia 
Ochrony i Rozwoju Ziemi 
Nieborowskiej i Międzyg-
minnego Społecznego Ko-
mitetu Ochrony Środowi-
ska z podwarszawskiego 
Błonia. Ich powstanie, jak 
zgodnie przyznawały ich 
reprezentantki, wynikało 
nie tyle z samej projekto-
wanej linii kolejowej, lecz 
z arogancji władzy, chęci 
ominięcia przez nią kon-
sultacji społecznych. 

Władza ma kłopoty
Okolice Nieborowa mają być 
rozcięte już  nie tylko przez 
autostradę A2, ale i przez 
KDP. – Dowiedzieliśmy się 
o tym w tym roku od księ-
dza z ambony. Wójt uważał, 
że na razie nie ma problemu. 
– Mamy teraz żyć między 
autostradą i szybką koleją. 
Tam nie da się żyć – mówi-
ła Katarzyna Fereniec. Niko-
go nie interesuje, że wbrew 
zapowiedziom, KDP ma iść 
przez teren zespołu pała-
cowego w Nieborowie, pe-
rełki architektury nie tylko 
w środkowej Polsce. – Pałac 
uznano za drugorzędny za-
bytek. Okolice czeka ruina 
gospodarcza. Padną nieźle 
rozwijające się ostatnio go-
spodarstwa agroturystyczne. 

Działaczki walczące 
z szybka koleją przyznają, że 
stały się aktywne ze wzglę-
du na arogancję władzy. – 
Oni nas zmusili do działania 
swoją arogancją, niemą-
drymi decyzjami – mówiła 
Anna Ludwin-Właszczuk ze 
Stowarzyszenia „Aktywni 
dla Regionu”. Patronem me-
dialnym Festiwalu Obywa-
tela był „Tygodnik Solidar-
ność".  n
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