
ZWIĄZEK LEŚNY Z WICHROWA 

Odnowa ruchu związkowego jest faktem dokonanym, a forma jego działalności 
zależy od nas — twórców przyszłych związków. Pracownicy nadleśnictwa Wichrowo 
z OZLP Olsztyn jako pierwsi wśród leśników nadali realny kształt swojej chęci 
działania powołując do życia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracow- 
ników Nadleśnictwa Wichrowo. Próby analizy przyczyn powstania tego związku 
l dotychczasowej jego działalności dokonuje A. Jakubowska w reportażu o lapidar- 
ше określającym warunki działania pracowników leśnych tytule: „Do ludzi daleko, 
do nieba — wysoko” („Sztandar Młodych”, nr z 16 X 1980). 

„Cały sierpień pracowali normalnie. Nie było żadnych postulatów. Czekali, 
oglądali telewizję, czytali prasę. Co się dzieje? Ani w prasie, ani w telewizji, nię 
znajdowali na to pytanie odpowiedzi. Nawet gdyby zastrajkowali, to by nic nie 

‘dato, bo jak tu w lesie strajkować? Komu okazywać swoje niezadowolenie? Drze- 
wom? Na początku września dowiedzieli się, że w Szczecinie podpisano porozu- 
mienie — z wiceministrem leśnictwa i przemysłu drzewnego. Podobno znalazły się 
tam postulaty, które od kilkunastu lat zgłaszali. Wszędzie tam, gdzie mogli zabrać 
Sl0s. Podobno. Nikt nie przyjechał, nie powiedział. Porozumienie podpisano 4 wrze- 

a śnia, Ponad tydzień kopia tekstu leżała w województwie w związkach. Wtedy — 
jedynych związkach — w „starych”. Po tygodniu w województwie, zebrali prze- 
Wodniczacych Rad Zaktadowych i przeczytali im podpisane porozumienie. Ich. szef 
Rady Zakładowej — wtedy szef, teraz mówią — „były”, przyjechał i zebranie 
Postanowił zrobić, żeby „załodze przekazać”. Szef był szefem przez połowę zebra- 
MA. Do momentu, kiedy padł wniosek, żeby powołać nowe, samorządne, niezależne 
Związki zawodowe. I wtedy było pierwsze głosowanie (...) potem drugie (...) I wnio- trzeci — żeby wybrać Komitet Założycielski. W tajnym głosowaniu, przy nie- 
ograniczonej liczbie kandydatur. I właśnie ten ostatni wniosek poparła większość 
załogi, Wtedy właśnie szef Rady Zakładowej stał się „byłym” szefem (...) 

Nie mają pretensji do ludzi z POP i „starych związków”. Pięciu z dawnej Rady 
Zakładowej wybrali do Komitetu Założycielskiego, bo znają ich, widzieli, że chcieli 
ludziom pomóc, tylko byli bezsilni. Nie mają też żalu o to, że „stara” Rada wywie- 
Siłą oświadczenie, co ludzie stracą, jak przejdą do nowych związków. A mieli 
Stracié wszystko — zapomogi, świadczenia socjalne, wkłady w kasie... usiłowali 
trochę mącić, ale przecież wszyscy wiedzieli, że „nie chcemy przewrotu, ale chcemy 
ą móc naszym ludziom” (...) Ułożyli statut. Nikt im nie pomagał. Siedli i napisali. 

„ WTześnia pojechali do Warszawy, bo w gazecie było napisane, że można się 
zarejestrować (...) / > : 
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Ludzie w Wichrowie mówią: 35 lat zgłaszaliśmy postulaty. Wszędzie, gdzie można... 
Na forum związkowym też, pod adresem Zarządu Głównego. No i przychodziło . 
pismo z Zarządu, z zapytaniem, czy wnioski załogi. się realizuje. "To my pod ich 
adresem zgłaszamy nasze wnioski, a oni się pytają, czy my je realizujemy?!? 

Przez te lata pukali do różnych drzwi. Z tym samym rezultatem. Ciągle byli. 
na ostatnim miejscu w „zaspokajaniu najbardziej życiowych potrzeb socjalno-byto- 
wych” (...) | 

W nadleśnictwie Wichrowo średnie zarobki wynoszą 3—3,5 tys. złotych. Robot- 
nicy leśni zarabiają 2,5 tys. złotych. Przez siedem lat ani jeden robotnik nie wy- 
jechał na wczasy. Dzieci chowane w lesie wożono na kolonie do... innego lasu 
albo PGR-u. Nie dostali ani grama cementu, ani jednego kafla do pieca na remont 
domów (ich resort nie jest objęty centralnym rozdzielnikiem materiałów budowla- 
nych). Przeciętna wieku załogi — ponad. pięćdziesiąt lat. Młodzi nie przychodzą, 
odstraszają niskie płace i warunki życia. Do sklepu, szkoły — nierzadko i 10 km. 
Wioski rozsiane w lesie pustoszeją. Szczególnie po decyzji o likwidacji małych 
wiejskich szkół. (Ludzie uciekają z lasu (...) Na co komu takie życie? (.,.) Ludzie 
trzydziestoletni nie mogą szklanki w ręce utrzymać. Ręce się trzęsą. Choroba wi- 
bracyjna. Pokazywano mi, jak może pić człowiek chory na tę chorobę. Przywiązuje 
ręce, żeby się nie trzęsły. „Do lasu przyszła mechanizacja, a wraz z nią kalectwo” 
powiedział Kazimierz Mieszkiel. Polskie pały, PS-190 nie nadają się do użytku. To 
przez nie ludzie chorują. Zakupiliśmy licencję na piły szwedzkie, PS-180, piły 
mające dobre amortyzatory, nie wytwarzające takich drgań, ale stare piły w dal- 
szym ciągu są produkowane. Ludzie pytają dlaczego? I czekają na odpowiedź (..) 
Jaką lekką pracę w lesie można znaleźć dla chorych ludzi? Łańcuchów tnących 
do pił motorowych nie można dostać. „Pytają mnie robotnicy — mówi leśniczy 
Edward Mikulewicz — za co ja pieniądze biorę, skoro łańcuchów nie mogę załat- 
wić? Więc ja idę do nadleśniczego i pytam go o to samo. Nadleśniczy dalej się 
pyta, a ludzie dziesięć razy dziennie klepią łańcuchy (...) | 

Jako nowy związek zdążyli dopiero zrobić przegląd warunków mieszkanio- 
wych w osadach leśnych. „Dwa dni jeździliśmy po terenie i dopiero zobaczyliśmy 
w jakich warunkach ludzie żyją, szczególnie wielodzietne rodziny. Musimy ustalić 
kolejność remontów”. Przez tyle lat nie dostawaliście materiałów budowlanych, 
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czy to, że jesteście nowym związkiem automatycznie sprawę załatwi? — pytam. 
No nie — mówią — będziemy musieli wystąpić do odpowiednich władz. A jak 
nie dadzą, to co? — pytam dalej. Chociaż nam odpowiedzą, dlaczego nie dadzą 
1 kiedy będą mogli dać. Sami za wiele nie zwojujemy, liczymy na to, że powstanie 
branżowy związek leśników (...) 

„Uważam, że stary związek nie ma już szansy przetrwania — mówi Kazimierz 
Mieszkiel — Wystąpienie z CRZZ nie zmienia sytuacji. Przecież ci sami ludzie, 
którzy chcą teraz robić odnowę ruchu związkowego, przez 10—20 lat nie udzielali | 
nam żadnej odpowiedzi na nasze wnioski. My już nawet nie żądaliśmy ich reali- 
zacji, tylko choćby odpowiedzi, bo przecież mogli mieć trudności, ale dlaczego nic 
nam o tym nie mówili?” (...) | | 

A poza tym (..) nie uważamy za celowe łączenie się w nowych związkach 
z pracownikami przemysłu drzewnego. Specyfika zawodu leśnika, a w szczególność! 
warunki, w jakich pracują nasi ludzie, mają bardzo mało stycznych z warunkami 
zakładów przemysłowych, a interes pracowników tych dwu branż jest często wręcz 
rozbieżny”. | 
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