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Zabierali ich z domów 
i wieźli przez las

Kilkaset osób, począwszy 
od 13 grudnia 1981 roku, było 
internowanych w Strzebielinku.  
W zimnych celach, bez wyroków, 
władza PRL umieszczała po kilku-
nastu zatrzymanych. 
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Możliwość szybkiego przekazywa-
nia informacji i zdjęć, a także łatwe-
go kontaktu z innymi osobami to 
tylko jedna strona mediów spo-
łecznościowych. Na przeciwległym 
krańcu mamy przypadek cenzury, 
która spotkała ostatnio na przykład 
„Tygodnik Solidarność”. 
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Internetowe ćwierkanie  
na cenzurowanym

Od 2015 roku opcja rządząca 
kieruje się w stronę repoloni-
zacji, renacjonalizacji i przy-
wracania kontroli państwa. 
Symptomem odwrócenia 
spojrzenia na rodzime perełki 
w koronie jest repolonizacja 
wielu firm. 

str. 6

Zdrowe gospodarki zachowują pod kontrolą 
gałęzie przemysłu i produkcji o strategicznym 
znaczeniu 

Od godności do międzyna-
rodowej współpracy

Goście, nie tylko z Polski, ale i in-
nych krajów europejskich, a także 
Ameryki Południowej wzięli udział 
w konferencji, jaka została zorgani-
zowana w Sali BHP.
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5 listopada w gdańskiej siedzibie NSZZ „Solidarność” odbył się Woje-
wódzki Konkurs Muzyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Na zdjęciu 
chór „Konsonanse” ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Miastka.  
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Śpiewana lekcja patriotyzmu
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Mocno wybrzmiał głos związ-
kowej i pracowniczej solidar-
ności. Przed siedzibą Castora-
my w Warszawie 25 listopada 
br. zebrali się przedstawiciele 
„Solidarności” z całej Polski. 
Domagali się przywrócenia 
do pracy dziewięciu pracow-
ników.  
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„Solidarność” twardo upomina się  
o zwolnionych związkowców 
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Ponad 40 osób zginęło w grudniu 1970 roku, ponad 120 w czasie stanu wojennego, tysiące było internowanych 
– rocznice tych wydarzeń przypadają właśnie w tym miesiącu. W programie obchodów znajdą się m.in. wystawy, 
spotkania upamiętniające ofiary, debata, msze święte oraz uroczysta akademia. Wręczone zostaną odznaczenia pań-
stwowe. Na łamach „Magazynu” przypominamy relację rannego w wydarzeniach Grudnia ’70 Adama Gotnera i osób, 
które w okresie stanu wojennego były internowane w Strzebielinku, a także podajemy pełny program wydarzeń. 
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lidarności” jest i pozostanie człowiekiem 
wiernym jej ideom. – „Solidarność” to jest 
moja tożsamość. Tutaj jest moje naturalne 
środowisko – mówił prezes Chmielecki. 

Radio Gdańsk w tym roku, z kwartalnym 
6,5–8,1-procentowym udziałem w trójmiej-
skim rynku mediów, jest w czołówce. Jest 
też w krajowej czołówce najbardziej opi-
niotwórczych mediów regionalnych (prasa i 
rozgłośnie), mierzonych liczbą cytowań.

Jakub Stelina sędzią Trybunału 
Konstytucyjnego

21 listopada za powołaniem Jakuba 
Steliny na sędziego Trybunału Konstytu-
cyjnego zagłosowało 233 posłów, 209 od-
dało głos przeciwny, zaś 8 wstrzymało się 
od głosu. Wcześniej otrzymał rekomen-
dację sejmowej Komisji Sprawiedliwości. 
Jakub Stelina jest profesorem nauk praw-
nych, specjalistą prawa pracy. Był prawni-
kiem w Biurze Prawnym Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. W latach 1993–2000 r. 
był asystentem, a w latach 2000–2007 
adiunktem w Katedrze Prawa Pracy Uni-
wersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską 
„Związkowa zdolność układowa” napisał 
pod kierunkiem prof. Lecha Kaczyńskie-
go. Był prodziekanem ds. studiów stacjo-
narnych na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Gdańskiego i ds. studiów 
niestacjonarnych. Pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Pracował w Komisji Ko-
dy�kacyjnej Prawa Pracy. Jest członkiem
Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady 
Ministrów. Od 2018 r. profesor nauk praw-
nych. Obecnie na stanowisku profesora 
zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego.

„Wiem więcej, działam 
skutecznie”

Dział Szkoleń ZRG zaprasza do udzia-
łu w przedsięwzięciach, które zostały 
zaplanowane na grudzień tego roku. 
Tematem najbliższych szkoleń, które 
odbędą się w biurze Zarządu Regionu 
Gdańskiego są negocjacje (termin od 10 
do 13 grudnia). W planie są także spo-
tkania wyjazdowe, które odbędą się w 
Jastrzębiej Górze: szkolenia ekonomicz-
ne (od 6 do 8 grudnia dla organizacji 
oświatowych oraz od 16 do 18 grudnia)  
i z prawa pracy oraz związkowego (także 
od 6 do 8 oraz od 16 do 18 grudnia). 

ORP „Ślązak” w Marynarce 
Wojennej 

Pluralizm związkowy 
w służbach mundurowych

Nie minął miesiąc od zmian w przepi-
sach o służbach mundurowych, a w Re-
gionie Koszalińskim „Pobrzeże” zareje-
strowano organizację NSZZ „Solidarność” 
w Służbie Więziennej. Organizacji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funk-
cjonariuszy i Pracowników SW w Starem 
Bornem przewodniczy Paweł Jankowski. 
Organizacja obejmuje swoją działalnością 
Areszt Śledczy w Koszalinie i Zakład Karny 
w Starem Bornem.

Powołano Radę Instytutu 
Dziedzictwa Solidarności 

dokonuje analizy sytuacji politycznej oraz 
gospodarczej w Polsce i za granicą oraz 
zamieszcza reportaże społeczne, wywia-
dy z politykami i liderami opinii, a także  
rozmowy z gwiazdami goszczącymi na 
pierwszych stronach gazet. 

„Nie!” dla wygaszania! „Tak” 
dla hutnictwa!

Kilkaset osób protestowało 18 listopa-
da przeciwko decyzji o czasowym wygasze-
niu wielkiego pieca i stalowni w krakowskim 
oddziale ArcelorMittal Poland. Decyzja za-
rządu �rmy może mieć katastrofalne skutki
dla pracowników nie tylko huty, ale również 
�rm z nią współpracujących i kooperantów
z całej Polski. Nic zatem dziwnego, że pod 
bramą huty pojawili się nie tylko jej pra-
cownicy, ale również m.in. przedstawiciele 
zakładów pracy z innych części Małopolski 
i Śląska. Protestujący zablokowali skrzyżo-
wanie alei Solidarności z ul. Ujastek, a przed 
bramą główną rozwiesili transparent z napi-
sem „Nie! dla wygaszania wielkiego pieca i 
stalowni w Krakowie”.

Komunistyczni generałowie 
prawomocnie skazani na 
bezwzględne więzienie

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzy-
mał wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-
-Mokotów w sprawie Władysława Ciasto-
nia, gen. dywizji Milicji Obywatelskiej, 
funkcjonariusza SB i wiceministra spraw 
wewnętrznych PRL, oraz Józefa Sasina, 
gen. brygady, wysokiego funkcjonariu-
sza SB, skazującego ich na karę dwóch 
lat bezwzględnego więzienia za interno-
wanie w obozach wojskowych ponad 300 
działaczy „Solidarności” i opozycji, tzw. 
Chełminiaków. Apelację złożyli zarówno 
pełnomocnicy oskarżonych, jak i prokura-
tor IPN. – Doczekaliśmy się po 11 latach 
sprawiedliwości. Czegoś, co dla członków 
„Solidarności” było oczywiste. Dzisiaj jed-
noznacznie potwierdził to sąd – skomen-
tował na gorąco wyrok Stanisław Szukała, 
„Chełminiak”, szef Zarządu Regionu Słup-
skiego NSZZ „Solidarność”.

Aktywne starzenie się 
pracowników

działań wychodzących naprzeciw założe-
niom dokumentu „Autonomiczne porozu-
mienie ramowe europejskich partnerów 
społecznych dotyczące aktywnego sta-
rzenia i podejścia międzypokoleniowego” 
w dwóch aspektach: eksperckim i popula-
ryzatorskim. Porozumienie zawiera m.in. 
de�nicję aktywnego starzenia się, która
odnosi się do optymalizacji możliwości 
pracowników w każdym wieku w zakre-
sie pracy w dogodnych, sprzyjających 
wydajności i zdrowych warunkach, aż do 
osiągnięcia przez nich ustanowionego 
prawem wieku emerytalnego. 

Europejscy spożywcy mają 
nowego przewodniczącego

5 listopada w historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczystość 
wręczenia powołań członkom Rady Insty-
tutu Dziedzictwa Solidarności. Powołania 
wręczyli wiceminister kultury i dziedzic-
twa narodowego Jarosław Sellin i prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda. W skład Rady Instytutu Dziedzic-
twa Solidarności wchodzą:  Piotr Łukasz 
Andrzejewski, Waldemar Bartosz, Bogdan 
Biś, Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmie-
lecki,  prof. Krzysztof Dybciak,  dr Barbara 
Fedyszak-Radziejowska, Roman Gałęzew-
ski, Andrzej Gelberg, Andrzej Gwiazda, 
Adam Hlebowicz, Michał Karnowski, An-
drzej Kołodziej, ks. Ludwik Kowalski, prof. 
Stanisław Mikołajczak,  Michał Ossowski, 
Barbara Popiełuszko-Matyszczyk, Andrzej 
Rozpłochowski, Piotr Semka, dr Marcin 
Stefaniak, ks. prof. dr hab. Władysław Zu-
ziak.

„Tygodnik Solidarność” 
zwiększa nakład

Coraz większe czytelnictwo i zainte-
resowanie „Tygodnikiem Solidarność” 
zaowocowało zwiększeniem nakładu 
zewnętrznej sprzedaży jednego z naj-
starszych tygodników opinii na polskim 
rynku prasy. Od listopada Tysol jest do-
stępny w każdym empiku. Zyskujący na 
popularności „Tygodnik Solidarność” po-
woli odbudowuje swoją pozycję na rynku 
tygodników opinii w Polsce. Zepchnięty 
na margines na przełomie XX i XXI w. dziś 
wraca na należne mu miejsce wśród pism 
kształtujących opinię Polaków na temat 
otaczającej nas rzeczywistości. Tygodnik 

W warszawskiej siedzibie Komisji Kra-
jowej, 5 listopada, odbył się pierwszy 
z warsztatów negocjacyjnych dla przed-
stawicieli polskich partnerów społecz-
nych oraz środowisk zaangażowanych 
w problematykę zarządzania wiekiem. 
Warsztaty organizowane są w ramach 
projektu „Inicjowanie działań wdrażają-
cych autonomiczne porozumienie ramo-
we europejskich partnerów społecznych 
dotyczące aktywnego starzenia i podej-
ścia międzypokoleniowego” do�nanso-
wane ze środków Unii Europejskiej i NSZZ 
„Solidarność”. Maria Żytko, koordynatorka 
projektu z Biura Programów Europejskich 
KK NSZZ „Solidarność”, dodała, że głów-
nym celem projektu jest przygotowanie 

W dniach 6–7 listopada w Zagrzebiu 
odbył się Kongres Wyborczy EFFAT (Eu-
ropean Federation of Trade Unions in the 
Food, Agriculture and Tourism). Nowym 
sekretarzem generalnym EFFAT został Kri-
stjan Bergason wywodzący się ze szwedz-
ko-duńskich związków zawodowych 
Nordic Union of Hotel. Kristjan Bergason 
przedstawił listę priorytetów, na których 
wraz ze współpracownikami i zrzeszony-
mi w EFFAT organizacjami członkowskimi 
będzie chciał się skoncentrować. Są to 
działania na rzecz europejskich układów 
zbiorowych pracy z uwzględnieniem 
specy�ki poszczególnych krajów, kwestia
europejskich rad zakładowych i uczynie-
nia z nich realnych platform wymiany 
informacji pomiędzy reprezentantami 
pracowników poszczególnych krajów, 
wzmocnienie i rozwój Komitetu Młodych 
we władzach EFFAT, prace nad ustaleniem 
płacy minimalnej w Unii Europejskiej. 
Członkiem polskiej delegacji był prze-
wodniczący Sekretariatu Spożywców 
NSZZ „Solidarność” Zbigniew Sikorski. 

Olimpiada „Solidarności”

Powyborcze oczekiwania związane 
z formowanym rządem, szczególnie ze 
sfery gospodarki morskiej, i wewnątrz-
związkowa demokracja zdominowały 
obrady ZRG NSZZ „Solidarność” 4 listo-
pada. W nowej kadencji parlamentu 
i rządu związkowcy zwracali uwagę na 
konieczność strategicznego zaangażowa-
nia ze strony państwa w odniesieniu do 
przyszłości sektora stoczniowego i jego 
pracowników. Obecny na posiedzeniu 
ZRG Janusz Śniadek, który w poselskich 
ławach zasiądzie po raz trzeci, podzięko-
wał za poparcie i oddane na niego głosy 
w październikowych wyborach. Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”, wy-
raził nadzieję, że poseł Janusz Śniadek po-
zostanie przewodniczącym Rady Ochrony 
Pracy, a poprzez posłów z Pomorza bę-
dzie można lobbować na rzecz Pomorza 
w komisjach Infrastruktury i Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Na zebraniu ZRG gościł też Adam 
Chmielecki, od 23 września nowy prezes 
publicznego Radia Gdańsk SA. Chmie-
lecki, wydawca, politolog i publicysta, 
współpracował z miesięcznikiem „Maga-
zyn Solidarność”. Przed prezesem Chmie-
leckim wiele wyzwań. Zadeklarował 
przede wszystkim, że wywodząc się z „So-

26 listopada uczniowie z ponad 550 
szkół w całej Polsce przystąpili do pierw-
szego etapu ogólnopolskiego konkursu 
„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady 
historii”. Wydarzenie organizowane przez 
Fundację Centrum Solidarności odbywa 
się już po raz siódmy, z roku na rok ciesząc 
się coraz większym zainteresowaniem 
uczniów. Uczestnicy na etapie szkolnym 
będą mogli sprawdzić swoją wiedzę 
z najnowszej historii kraju lat 1970–1990. 
Najlepsi z nich spotkają się w �nale i po-
walczą o stypendia naukowe i indeksy 
na studia. Olimpiada skierowana jest 
do uczniów II klas liceów i III klas techni-

ków. Z każdej szkoły dwoje uczestników 
z najwyższą liczbą punktów z egzaminu 
zostanie zakwali�kowanych do etapu wo-
jewódzkiego konkursu, który odbędzie 
się w marcu 2020 roku w 16 miastach wo-
jewódzkich. Finał VII edycji odbędzie się w 
czerwcu 2020 roku w Szczecinie. Co roku 
Olimpiada Solidarności ma swojego Am-
basadora Muzycznego. W tym roku jest 
nim Tomasz Organek, który zagra koncert 
na zakończenie konkursu.

Przewodniczący „S” w sprawie 
klimatu

W najbliższym czasie zapadnie decyzja 
w sprawie propozycji osiągnięcia przez UE 
neutralności klimatycznej do 2050 roku. 
Wynik tych negocjacji będzie miał funda-
mentalne znaczenie dla przyszłości gospo-
darki Polski, a w szczególności dla regionów, 
w których występuje największa w skali na-
szego kraju koncentracja przemysłu. 

Kluczowe znaczenie ma również okre-
ślona w Porozumieniu Paryskim perspek-
tywa czasowa, czyli koniec bieżącego stu-
lecia. Skrócenie tego horyzontu o 50 lat 
(a więc do 2050 roku), czego domaga się 
Komisja Europejska, doprowadzi do likwi-
dacji wielu segmentów gospodarki. 

Przewodniczący „S” Piotr Duda podkre-
śla, że zaakceptowanie przez polski rząd 
propozycji osiągnięcia w UE neutralności 
klimatycznej w kształcie proponowanym 
przez Komisję Europejską spotka się z ra-
dykalnymi działaniami Związku.

Budowany z przerwami od 2001 roku 
okręt został wcielony do służby w ramach 
obchodów 101 rocznicy utworzenia Mary-
narki Wojennej, które odbyły się w czwar-
tek, 28 listopada. W uroczystościach wziął 
udział m.in. minister obrony narodowej. 
– Jestem wdzięczny za to, że strzeżecie 
bezpieczeństwa naszej ojczyzny i dbacie 
o powierzony wam sprzęt – zwrócił się do 
marynarzy Mariusz Błaszczak. Dowódcą 
Ślązaka został kmdr ppor. Sebastian Kała. 
Okręt wszedł w skład Dywizjonu Okrętów 
Bojowych 3. Flotylli Okrętów MW.
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EDWARD FORTUNA, przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w Zarządzie Portu Gdańskiego SA 

– Bardzo ważna sprawa, która wymaga wprowadzenia zmian 
do obowiązującego obecnie prawa, to układy zbiorowe i związane 
z nimi negocjacje, poprzez które powinny być rozwiązywane pro-
blemy. Tymczasem obecnie pracodawcy unikają tych rozmów, nie 
są chętni do ich stosowania. Potrzebne jest więc pewne prawne 
przymuszenie do udziału w negocjacjach, wzmacniające znacze-
nie układów zbiorowych. Jeśli jedna strona wyraża wolę, to druga 
również powinna brać w tym udział. Pracodawcy stosują różne 
kruczki, aby odwlec rozmowy w czasie. Istotne jest więc, aby Sejm 
zajął się sformułowaniem bardziej rygorystycznego sposobu na 
przyciągnięcie przedstawicieli �rm do stołu negocjacyjnego.

BOŻENA BRAUER, przewodnicząca KM 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku 

– To, co jest najważniejsze z perspektywy pracowników oświa-
ty – nauczycieli w zakresie prac Sejmu, to system wynagradzania. 
W porozumieniu, które zostało zawarte 7 kwietnia tego roku 
przez NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
oraz rząd, znalazł się zapis mówiący, że do 2020 roku nastąpi 
zmiana tego systemu, tzn. w uzgodnieniu ze związkami zawodo-
wymi wypracowane będzie nowe rozwiązanie. Tymczasem mamy 
już grudzień 2019, a ze strony rządu nie nastąpił żaden postęp, ani 
w zakresie projektu, ani nawet rozmów. 

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
przedstawiła swój projekt, w którym minimalne stawki wynagro-
dzenia zasadniczego miałyby być uzależnione od przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Chodzi o to, aby nie 
trzeba było co roku negocjować zmian, ale by funkcjonował sys-
tem, który w sposób stabilny będzie zapewniał wzrost wynagro-
dzeń. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski nie chciał 
rozmawiać o tym przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. 
Mamy nadzieję, że teraz rozmowy nabiorą tempa, ponieważ to 
jest najważniejsza sprawa. Inne problemy można rozwiązać po-
przez rozporządzenia. 

Zależy nam także na zmniejszeniu poziomu biurokracji w 
oświacie, ponieważ w dużym stopniu praca nauczyciela polega 
na wypełnianiu różnych „papierów”, dokumentowaniu prowadzo-
nych działań i zbieraniu podpisów od rodziców potwierdzających, 
że zostali powiadomieni o jakiejś sprawie dotyczącej ich dziecka 
itp. Z biurokracją powiązana jest także kwestia awansu zawodo-
wego, co również znalazło swoje odzwierciedlenie w porozumie-
niu z 7 kwietnia 2019 r. Odbyło się spotkanie zespołu, który się 
tym zajmuje, ale na razie nie nastąpiły żadne zmiany.  

PRZEMYSŁAW PYTEL, asystent 
przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”

– Z naszej perspektywy istotne są dwie sprawy, które wyma-
gają zajęcia się nimi przez Sejm. To zbiorowe układy pracy oraz 
emerytury stażowe. 

W pierwszym przypadku widzimy, jak bardzo jest to istotne, 
szczególnie w sytuacjach kryzysowych, które czasami mają miej-
sce. Nawet tam, gdzie – w okresie dobrego funkcjonowania zakła-
du pracy – relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcą są na 
satysfakcjonującym lub zadowalającym poziomie, to po wystą-
pieniu problemu pracownicy zostają z przysłowiową ręką w noc-
niku. Strona pracownicza ma o wiele gorszą pozycję negocjacyj-
ną. W świadomości społecznej funkcjonuje opinia, że dobrze jest 
mieć wszystkie ustalenia „na papierze”, a układ zbiorowy pracy 
takowy jest. Dotyczy to nie tylko sytuacji kryzysu ekonomicznego 
przedsiębiorstwa, ale i codziennego funkcjonowania.

Z kolei emerytury stażowe są w przemyśle spożywczym szczegól-
nie istotne. Stan zdrowia osób będących w wieku 50+ często unie-
możliwia im dalszą pracę przez kolejne lata i wymusza odejście z do-
tychczasowego zakładu oraz podjęcie gorzej płatnej pracy lub pracy 
w mniejszym wymiarze czasowym. Istotna tutaj jest więc możliwość 
przejścia na wcześniejszą emeryturę. I to słowo – możliwość – chcemy 
wyraźnie zaakcentować. Oczywiście mamy świadomość, że pieniądze 
trzeba skądś wziąć, więc liczymy się z tym, że mogą być to świadcze-
nia na niższym poziomie. Niemniej człowiek będący w trudnej sytu-
acji zdrowotnej powinien mieć wybór. Dodatkowym elementem, 
który może być korzystny dla schorowanego pracownika, jest fakt, 
że w większych zakładach pracy funkcjonują programy emerytalne, 
które mogą współ�nansować okres do osiągnięcia wieku, od którego
można już otrzymywać zgodnie z ustawą pełną emeryturę. 

oprac. (tm)  

Od czego nowy Sejm powinien 
rozpocząć pracę? Co jest najpilniejsze 
z naszej perspektywy? 

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia dadzą nową nadzieję, 
a opłatek, którym już wkrótce będziemy się łamali, przyniesie pokój 

i solidarność nas wszystkich, naszych rodzin i bliskich.

W 2020 roku obchodzić będziemy pięćdziesiątą rocznicę tragedii 
Grudnia ’70 i czterdziestą rocznicę podpisania  

Porozumień Sierpniowych, wydarzeń, które legły  
u podstaw powstania NSZZ „Solidarność”.  

Życzę wszystkim Członkom i Sympatykom NSZZ „Solidarność”, 
aby nadchodzący nowy rok był czasem realizacji ideałów 

„Solidarności”, ale również marzeń, tak w życiu osobistym, 
jak i w miejscu pracy.  

Krzysztof Dośla

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”
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Jakiej p³ci s¹ 
parlamentarzystki 
partii Razem?
Według zwolenników ideologii gender jest co najmniej 58 
płci. Ostatnio szef lewicowej partii Razem, zapytany o kwestię 
równouprawnienia, powiedział: „Jeżeli chodzi o Razem, to my 
jesteśmy bardzo dumni z tego, że 2/3 naszych parlamentarzystek 
to właśnie kobiety”. Niestety, poseł nie określił, jakiej płci jest 
pozostała 1/3 parlamentarzystek. Nie wiemy także, jakiej płci są 
posłowie reprezentujący partię Razem. W związku z wielością płci 
pojawia się jeszcze jeden problem – jak nazywać się będzie osoba 
wybrana do parlamentu i identy�kująca się na przykład z 25 płcią
– język polski tego nie wytrzyma.

Nie ma feminizmu 
bez weganizmu
Tak jak kiedyś bez Ryszarda Petru, tak teraz nasza rubryka nie 
może się obejść bez przywołania europosłanki Sylwii Spurek. 
Ostatnio zabrała ona głos z okazji Światowego Dnia Feministek. 
Okazuje się, że dla reprezentantki lewicy jednym z najważniej-
szych problemów kobiet jest… jedzenie mięsa, a nawet picie 
mleka.
 – Powinniśmy więcej mówić o sprawach ważnych dla kobiet 
i bardziej uwrażliwiać polityków/czki na zmiany w tym obszarze. 
Nie ma feminizmu bez weganizmu!!! – zaćwierkała na Twitterze 
Spurek. Nawiasem mówiąc, Światowy Dzień Feministek przypada 
7 listopada, a więc w dniu, kiedy w niektórych krajach wciąż 
świętuje się rocznicę rewolucji bolszewickiej. Czy to przypadek, 
czy symbol zamiany jednej ideologii na drugą? 

Do psychiatry, a mo¿e 
do psychiatryczy?
Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN, w odpowiedzi na to-
czącą się dyskusję, opublikowała ostatnio swoje stanowisko w spra-
wie żeńskich końcówek. Jej temperatura oraz powszechne mieszanie 
faktów językowych z argumentami społecznymi i ideologicznymi 
skłania nas do zajęcia stanowiska – widnieje w komunikacie. Otóż 
okazało się, że to zacne gremium naukowe przeciwne żeńskim 
końcówkom zasadniczo nie jest. W polszczyźnie potrzebna jest 
większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich 
w zasobie słownictwa – czytamy dalej. A więc, wg rady, stosowanie 
feminatywów jest znakiem tego, że mówiący czują potrzebę zwięk-
szenia widoczności kobiet w języku i tekstach. No cóż: socjolożka, 
posłanka, polityczka, doktorka, chirurżka, naukowczyni, gościni… 
No dość! A gdzie w tym wszystkim zdrowy rozsądek? A tak poza 
tym to wszyscy przecież wiedzą, że Kopernik była kobietą…

Sprawiedliwoœæ 
po polsku 

Czy można potrącić starszą kobietę na pasach, nie mieć ważnego 
prawa jazdy ani przeglądu technicznego auta i zostać uniewin-
nionym? Można… Pod warunkiem jednak, że jest się celebrytą. 
Przynajmniej tak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego 
w Warszawie, który utrzymał w mocy wyrok uniewinniający 
Piotra Najsztuba od zarzutu spowodowania wypadku. 
Przypomnijmy: w 2017 roku znany dziennikarz Piotr Najsztub 
uderzył autem w przechodzącą na pasach staruszkę. Nie miał 
ważnego prawa jazdy oraz przeglądu technicznego auta. Zda-
niem sędziego nie ma obiektywnych dowodów, które pozwo-
liłyby na rekonstrukcję zdarzenia, a poza tym… starsza kobieta 
powinna zachować większą ostrożność. 

Gdyby nie smutny fakt, że o�ara wypadku zmarła, to sąd by mógł
zasądzić odszkodowanie dla celebryty za zniszczenie samochodu 
i narażenie go na niedogodności.

Starzy i nowi komuniœci

Dzięki pomocy Grzegorza Schetyny, który wyciągnął pomocną 
dłoń do działaczy SLD w wyborach do Europarlamentu, do po-
lityki wracają postkomuniści. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty, 
który sam się nazywa „starym komuchem”, nie kryje się ze swoimi 
poglądami rodem z PRL. Ostatnio stwierdził, że Armia Czerwona 
wyzwoliła Polskę w 1944 roku. Jeśli Polska po II wojnie światowej 
była wolna, to z czego wyzwoliła się w 1989 roku? Włodzimierz 
Czarzasty już nie zmieni zapewne swoich „ideałów”, w które 
wierzył przez całe życie. To, co smuci, to fakt, że młodzi ludzie 
idą w jego ślady. Działacze partii Razem, która miała być nową 
nadzieją dla polskiej lewicy, „błysnęli” ostatnio wypowiedziami na 
temat Wielkiego Głodu na Ukrainie. Młodzi z partii Razem uznali, 
że 10 milionów ludzi zostało zagłodzonych przez Stalina nie 
dlatego, że na siłę wprowadzano tam komunizm, między innymi 
przez przymusową kolektywizację, ale dlatego, że Stalin nie lubił 
Ukraińców. Czego ich uczą w szkołach?

Wolnoœæ tylko 
dla lewicy

Jak widać, nieprawdą okazało się przeświadczenie, że ideologia 
komunistyczna się de�nitywnie skończyła, wciąż ma swoich
zwolenników w Polsce, chociaż jest to prawnie zakazane. Ale 
lewica ma to do siebie, że dopuszcza wolność poglądów, ale 
pod warunkiem, że to są lewicowe poglądy. Przekonali się o tym 
ostatnio organizatorzy konferencji dotyczącej zagrożeń, jakie 
niesie ideologia LGBT dla chrześcijaństwa, która się miała odbyć 
w Rybniku. Niestety, na skutek interwencji Roberta Biedronia 
nie doszło do niej. Europoseł powoływał się na poszanowanie 
dla człowieka. Szczególnie widać to poszanowanie na paradach 
tzw. równości, gdzie jednym z wiodących motywów jest kpina 
z chrześcijaństwa. 

Czekamy na dymisjê
PiS po raz drugi z rzędu zwyciężył w wyborach parlamentarnych. 
Przy stanie obecnej opozycji na razie ugrupowanie Jarosława 
Kaczyńskiego nie ma z kim przegrać. Jedynym realnym zagro-
żeniem są takie sytuacje, jak z prezesem Banasiem. Niestety, to 
już kolejna wpadka z obsadzeniem ważnego stanowiska bez 
uprzedniego sprawdzenia kandydata. W przypadku prezesa NIK, 
który jest nieusuwalny, politycy PiS mogą jedynie apelować, by 
podał się do dymisji. 

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

W listopadzie głośno było o Castoramie i pod sklepami tej sieci. Ale nie 
z powodu wysypu atrakcyjnych ofert. Przyczyna była zgoła inna – oto pra-
codawca (zapewne nieprzyjazny pracownikom) wyrzucił dyscyplinarnie  
9 na 11 członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Powodem było 
jakoby szkalowanie zakładu w mediach społecznościowych. Tymczasem 
„skandalicznym naruszeniem obowiązków pracowniczych” w rzeczywi-
stości było upominanie się przez członków KZ o bezpieczeństwo i godne 
warunki pracy i wpływ na podział funduszu socjalnego oraz skierowa-
nie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. „S” powstała w Castoramie 
w ubiegłym roku i dziś liczy kilkuset członków. To i dużo (jak na takiego 
pracodawcę), i mało. Zapewne gdyby liczyła kilka tysięcy, to pracodawca 
obawiałby się podejmować takie działania. Jednak jak na sieć sklepów 
wielkopowierzchniowych to spore osiągnięcie.  

Związek upomniał się o swoich członków, organizując pikietę pod war-
szawską siedzibą dyrekcji i akcje ulotkowe pod sklepami sieci. Zapewne 
na tym się nie skończy, bo jak na razie brak woli ze strony kierownictwa 
Castoramy do rzeczywistego dialogu i porozumienia. Na tym tle rodzi 
się jednak kilka podstawowych pytań i refleksji. Po pierwsze, gdzie są 
państwowe instytucje, które powinny zadbać o konstytucyjne prawo do 
organizowania się pracowników w związki zawodowe? Nie mówiąc już  
o świętym oburzeniu tych wszystkich, którzy obnoszą się od lat z hasła-
mi wzywającymi do przestrzegania ustawy zasadniczej. Po takiej akcji 
pracodawcy, inspekcja pracy powinna go „trzepać” 24 godziny na dobę,  
a minister sprawiedliwości – prokurator generalny sprawę przynajmniej 
„obserwować” i zapowiedzieć pełną realizację danego bodaj dwa lata temu 
przyrzeczenia, że zaproponuje zmianę prawa idącą w kierunku ochro-
ny przed zwolnieniem działaczy związkowych do czasu prawomocnego 
wyroku sądu. Niewielka korekta prawa tu nastąpiła, ale jest ona niewy-
starczająca. Przykład Castoramy pokazuje, że w dalszym ciągu niektórzy 
pracodawcy nie wahają się sięgnąć po najbardziej skrajne metody, aby 
zlikwidować związek zawodowy i zastraszyć pozostałych pracowników, 
licząc na to, że długi proces sądowy –  nawet jeśli zakończy się niekorzyst-
nym werdyktem – w praktyce oznaczać będzie jedynie odszkodowanie. 
Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby zwolnieni czekali pod bramą Casto-
ramy bez pracy przez wiele miesięcy czy nawet lat. Po drugie – to reakcja 
zależnych i niezależnych mediów, tak przecież wrażliwych na naruszanie 
konstytucyjnych uprawnień.  Podczas pobytu w Norwegii na spotkaniu  
z przedstawicielami norweskich związków zawodowych i ministerstwa 
pracy zadałem naiwne pytanie, co by było, gdyby jednak norweski pra-
codawca wyrzucił z pracy działaczy związkowych. Rozmówcy z pewnym 
zakłopotaniem odpowiedzieli, że to niemożliwe nie tylko ze względu na 
prawo; taki pracodawca spotkałby się z powszechnym ostracyzmem,  
a media by go „rozszarpały”. Gdzie więc są nasze media? Temat podjęła 
publiczna telewizja, ale trochę po łepkach i na uboczu. Reszta właści-
wie milczy. Czy rzeczywiście konstytucyjne prawo do zrzeszania się jest  
w wolnej Polsce przestrzegane? Czy też jest tak, że zastraszani pracownicy 
boją się często bardziej niż za komuny? Zwolnienie Anny Walentynowicz 
oznaczało strajk solidarnościowy w gdańskiej stoczni blisko czterdzieści 
lat temu. Dziś bezkarny – przynajmniej na razie – pracodawca wyrzuca  
9 na 11 członków władz organizacji zakładowej...

I na koniec jeszcze o innej formie bezkarności. Oto jesienią cztery lata 
temu totalna już wtedy opozycja zapowiadała ruinę gospodarki pod rzą-
dami PiS, katastrofę budżetową i „drugą Grecję”. Największe opozycyjne 
autorytety ekonomiczne wieszczyły niemal narodową tragedię i oczywistą 
niemożliwość realizacji wyborczego programu zwycięskiej koalicji. Tym-
czasem europoseł PiS, ekonomista Zbigniew Kuźmiuk porównał sytuację 
budżetową w 2015 roku i w 2019. Okazało się, że w październiku 2015 roku 
dochody z VAT wyniosły 103,5 mld zł, z PIT – 36,2 mld zł, z CIT – 21,5 
mld zł, całość dochodów budżetowych – 238,9 mld zł, a deficyt budżetowy 
wyniósł 34,4 mld zł, zaś w październiku 2019 roku dochody z VAT wynio-
sły 152 mld zł (wzrost o 46,8 proc.), dochody z PIT to 53,9 mld zł (wzrost 
o 48,8 proc.), dochody z CIT – 34 mld zł (wzrost o 58,1 proc.), a całość 
dochodów budżetowych wyniosła 332,8 mld zł (wzrost aż o 94 mld zł, co 
daje 39,3 proc.), a deficyt budżetowy wyniósł tylko 3,2 mld zł (tu nastąpił 
spadek aż o blisko 90 proc.). Te szokujące liczby pokazują dlaczego można 
było rozwijać gospodarkę, równoważyć budżet i realizować wielkie progra-
my społeczne. Czy ktoś po tych czterech latach powiedział: „przepraszam, 
myliłem się”? Ba, mało tego. Przecież wielu z nich powtórnie znalazło się 
w parlamentarnych ławach. Czy więc bezkarność popłaca?

Jacek Rybicki

Bezkarność 
popłaca?
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Działalność związków zawodowych z 
perspektywy ogólnokrajowej znacznie czę-
ściej oceniana jest pozytywnie (38 proc.) 
niż negatywnie (21 proc.), wynika z danych 
Centrum Badania Opinii Społecznej. 

CBOS dodaje, iż znaczna część Po-
laków nie potrafi ustosunkować się do 
działalności związków zawodowych 
także wtedy, gdy pytanie dotyczy szcze-
gółowo działań NSZZ „Solidarność”, 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych i Forum Związków 
Zawodowych.

Natomiast odsetek pozytywnych 
ocen skutków działalności związków za-
wodowych dla kraju jest obecnie znacz-
nie wyższy niż w roku 2017 (wzrost o 
8 punktów procentowych) i taki jak w 
latach 2014–2015. Ocen negatywnych 
jest natomiast obecnie najmniej od 
1994 roku.

Członkostwo w związkach zawo-
dowych deklaruje 6 proc. dorosłych 
Polaków, czyli 13 proc.  pracowników. 
W porównaniu z czerwcem  2017 r. 
deklarowane tzw. uzwiązkowienie 
mierzone przez CBOS wzrosło. Co 
drugi (6,3 proc. z 13 proc.) z badanych 
przez CBOS deklaruje członkostwo w 
„S”.  Według CBOS rośnie przynależ-
ność do NSZZ „S” i FZZ, a spada do 
OPZZ.  

Czy, ogólnie rzecz biorąc, obecna działalność 
związków zawodowych jest dla kraju 
korzystna, czy też niekorzystna?
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Wzrosło zaufanie do związków zawodowych
BADANIE CBOS

74 proc. pracujących, deklaru-
jących przynależność do związków 
zawodowych, to osoby zatrudnione 
w instytucjach, urzędach lub zakła-
dach państwowych, samorządowych 
lub  publicznych (w tym w jednooso-
bowych spółkach Skarbu Państwa), a 
tylko 18 proc. związkowców pracuje 
w firmach  prywatnych. Najczęściej 
związkowcy są zatrudnieni w admini-
stracji państwowej, samorządowej (23 
proc.), w oświacie i nauce (20 proc.) i 
w przemyśle (12 proc.). W 1991 roku, 
członkostwo w związku zawodowym 
deklarował niemal co  piąty dorosły 
Polak (19 proc.). 

– Polacy niemal trzykrotnie częściej 
twierdzą, że wpływ związków zawodo-
wych na decyzje władz w naszym kraju 
jest zbyt mały (29 proc.), niż że jest on 
zbyt duży (10 proc.) – wynika z analiz 
Centrum Badania Opinii Społecznej, 
zastrzegając jednocześnie, że obie oce-
ny na ogół wyrażano w sposób mało 
zdecydowany.

W porównaniu z poprzednim bada-
niem przeprowadzonym w 2017 roku 
nie zmienił się odsetek ogółu dorosłych 
Polaków oceniających, że związki zawo-
dowe mają obecnie zbyt duży wpływ na 
decyzje władz w naszym kraju, znaczą-
co przybyło natomiast tych, którzy uwa-
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spełnieniem osobistych i zawodowych wyzwań!

Życzy Radio Gdańsk – zawsze blisko Was!

Trudno powiedzieć
41%

Zdecydowanie 
niekorzystna

2%
Zdecydowanie 

korzystna
2%

Korzystna
11%

Raczej korzystna
25%

Raczej 
niekorzystna

13%

Niekorzystna
 6%

Taki, jak powinny mieć
24%

Raczej zbyt mały
25%

Zdecydowanie
zbyt mały

4%

Trudno powiedzieć 
37%

Zdecydowanie 
zbyt duży

2%

Raczej 
zbyt duży

8%

Czy związki zawodowe mają obecnie zbyt 
duży, wystarczający czy też zbyt mały wpływ 
na decyzje władzy w naszym kraju? 

żają, że jest on taki, jaki powinien być 
(wzrost o 10 punktów procentowych, 
do 24 proc.), a ubyło oceniających, że 
ten wpływ jest zbyt mały (29 proc., spa-
dek o 9 punktów) – informuje CBOS.

– Warto zaznaczyć, iż odsetek bada-
nych uważających, że związki zawodo-
we mają obecnie wystarczający wpływ 
na decyzje władz w naszym kraju, jest 
obecnie najwyższy od 1993 roku. Na 

najniższym notowanym poziomie pla-
suje się natomiast odsetek uważających, 
że ten wpływ jest za mały – zwracają 
uwagę autorzy analizy.

oprac. (asg, tm)
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Od 2015 roku opcja rządząca kieruje się w stronę repolonizacji, renacjonali-
zacji i przywracania kontroli państwa. Symptomem odwrócenia spojrzenia 
na rodzime perełki w koronie jest repolonizacja Banku Pekao S.A., urato-
wanie PZU, wzmocnienie spółek paliwowych, a na Wybrzeżu na przykład 
repolonizacja poprzez PGE Elektrociepłowni Wybrzeże, a przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu Stoczni Gdańsk. Większość z tych spółek złapała wiatr 
w żagle. 

Spółka Skarbu Państwa (SSP) to 
rodzaj spółki utworzonej w wyniku 
komercjalizacji na wniosek organu 
założycielskiego, dyrektora i rady pra-
cowniczej. Tyle definicja. W przypad-
ku stuprocentowego udziału państwa 
w spółce jej formalnoprawna defini-
cja kryje sprzeczność: jednoosobowa, 
a jednak spółka. 

W Polsce indeks warszawskiej gieł-
dy WIG20 oraz takie branże, jak ban-
kowość, ubezpieczenia, energetyka 
i transport mają duży udział państwo-
wych firm. 

Repolonizacja

Z oczywistych względów historycz-
nych w rozwiniętych gospodarkach 
udział w kontroli państwa nad bizne-
sem działającym rynkowo jest mniejszy 
niż w Polsce. 

Nie jest to jednak formuła wyjąt-
kowa. Wystarczy wymienić np. France 
Télécom (przed zmianą na Orange) 
czy Statoil (w 2018 r. zmienił nazwę na 
Equinor), należący w 67 proc. do rządu 
Norwegii. Firmy państwowe odgrywa-
ją ważną rolę w  światowym handlu 
i inwestycjach międzynarodowych. 
Stanowią około 10 procent światowych 
przedsiębiorstw. Sektory cechujące się 
największym udziałem firm państwo-
wych (od 20 proc.) to branże związane 
z wydobyciem i przetwórstwem surow-
ców mineralnych, energią i przemysłem 
ciężkim oraz telekomunikacja.  

Wypracowane zyski zasilają budżet 
państwa i pozwalają na inwestycje i re-
alizację zadań i zobowiązań państwa. 
Dla powodzenia tej misji niezbędny 
jest profesjonalny „menedżment”. Spół-
ki Skarbu Państwa powinny przynosić 
zyski, a nie być przytuliskiem dla takiej 
czy innej koterii partyjnej. Kondycję 
firm ratuje stabilna średnia kadra za-
rządzająca. Spółki z branży paliwowej 
i energetycznej są silne niższą kadrą 
kierowniczą, przyzwyczajoną, że każ-
da zmiana władzy powoduje zmiany 
u sterów. To rzuca cień na wzmocnie-
nie roli i udziału państwa w gospodarce. 
Bilans zysków wypada mimo to na plus. 
A jeszcze siedem lat temu przygotowy-
wany był plan, nieudany, zbycia pakietu 
akcji Grupy LOTOS. Jeszcze przed trze-
ma laty Poczta Polska miała dziwnego 
konkurenta z siedzibami na Cyprze i 
Malcie, a w 2012 roku polskie niebo sta-
nęło otworem przed liniami lotniczymi 
aferzysty. Tymczasem mamy repoloni-
zację Banku Pekao S.A., a na Wybrze-
żu dawnej Elektrociepłowni Wybrzeże 
(dziś PGE Energia Ciepła). 

Nie warto wyzbywać się rodzi-
mych perełek. Dotyczy to też spółek 

komunalnych. Rządzący Lipskiem so-
cjaldemokraci z SPD wiedzą lepiej od 
naszych gdańskich liberałów, co znaczą 
przedsiębiorstwa operujące na strate-
gicznym, pozbawionym konkurencji 
rynku. I dzięki hojności władz Gdań-
ska poprawiają dobrostan mieszkańców 
Lipska czerpiąc dywidendę z GPEC.

Spółki i inwestycje

Pojawienie się formuły jednoosobo-
wej spółki spowodowane było m.in. fia-
skiem koncepcji akcjonariatu pracow-
niczego w początku lat 90. ubiegłego 
wieku. Prywatyzacja kapitałowa polega-
ła więc na przekształceniu przedsiębior-
stwa państwowego w spółkę z kodeksu 
spółek handlowych, w której jedynym 
właścicielem pakietu akcji (w przypad-
ku S.A.) lub udziałów (w przypadku sp. 
z o.o.) jest Skarb Państwa. Ta konstruk-
cja pozwala na kształtowanie gospodar-
ki zgodnie z wolą polityczną. 

porządzenie o utworzeniu Ministerstwa 
Aktywów Państwowych. Oddał je we 
władanie Jackowi Sasinowi, powierza-
jąc mu nadzór nad energetyką, górnic-
twem, złożami kopalin i częścią spółek 
z udziałem Skarbu Państwa, w tym 
ważkie giełdowe spółki: Będzin, Enea, 
Energa, JSW, KGHM, PGE, PGNiG i 
Tauron. 

Państwo a biznes

 Wraz ze zmianą partii rządzącej za-
wsze dokonywane są zmiany w zarzą-
dach kontrolowanych przez państwo 
instytucji i spółek. Podobne zmiany 
dokonują się w innych krajach. Niestety, 

nie zawsze do zarządzania majątkiem 
państwowym trafiają ludzie kompe-
tentni. 

Wartość łącznych przychodów ze 
sprzedaży wszystkich SSP w czasie de-
koniunktury i wychodzenia z kryzysu 
obniżyła się z 255,2 mld zł w 2012 r. do 
183,5 mld zł w 2016 r., czyli o 28,1 proc., 
zaś wynik finansowy netto zmniejszył 
się z zysku 30,5 mld zł w 2011 r. do stra-
ty w wysokości 204,4 mln zł w 2015 r. 

W 2017 r. wartość przychodów ba-
danych spółek wzrosła do 209,9 mld zł, 
tj. o 14,4 proc. w porównaniu z 2016 
r., zaś łączny wynik finansowy netto w 
latach 2016 i 2017 był dodatni i wyniósł 
kolejno 13,5 mld zł i 27,7 mld zł. 

Okazało się, że inwestorzy ufają 
spółkom Skarbu Państwa. Wartość 
tych notowanych na giełdzie (WIG) 
przez trzy lata rządów PiS (2016–2019) 
wzrosła o 70 mld zł, czyli łącznie o bli-
sko 40 proc., a ich zyski za ub.r. to 1,5 
mld zł. 

W listopadzie 2015 r. inwestorzy 
giełdowi wyceniali piętnaście spółek 
Skarbu Państwa na 183 mld zł. Teraz 
ich kapitalizację można szacować na ok. 
258 mld zł.

Gigantyczny progres zanotowała np. 
Jastrzębska Spółka Węglowa. Jej akcje 
na giełdzie zyskały przez trzy lata 491 
proc., a giełdowa wartość JSW wzrosła 
z 1,4 mld do 8,3 mld zł. W tzw. mię-
dzyczasie doszło do restrukturyzacji, 
ale zdecydowały znacząco wyższe ceny 
węgla na świecie.

Rządy PiS mają też pozytywne 
przełożenie na spółki paliwowe. Lotos 
potroił wartość biznesową (207 proc.). 
Kapitalizację podwoił PKN Orlen (80 
proc.). Razem ich wartość rynkowa 
wzrosła z 31 mld do 62 mld zł. Moto-
rem wzrostu był pakiet paliwowy, czyli 
przepisy ograniczające szarą strefę.

Zdrowe gospodarki zachowują pod kontrolą gałęzie 
przemysłu i produkcji o strategicznym znaczeniu 

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA
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Najważniejsze spółki, spośród 432, 
z udziałem Skarbu Państwa 
KGHM, Enea, Energa, LOTOS, Orlen, Tauron, Huta Łabędy, JSW, Kompania Węglowa, 
PGE, PGNiG, PAK, Siarkopol, Polska Żegluga Bałtycka, Stocznia Szczecińska Porta 
Holding, Stocznia Szczecińska Nowa, Stocznia Gdańsk, Poczta Polska, PKP, PKP PLK, 
Polskie Radio, TVP, PAP, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polski Holding Obronny, PKO BP, 
PZU, PLL LOT, GPW, Totalizator Sportowy, Grupa Azoty, Agencja Rozwoju Przemysłu, 
Cefarm, H. Cegielski, Huta Ostrowiec, Polski Fundusz Rozwoju, Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych.    
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Od 2010 r. rząd PO i PSL starał 
się zbyć akcje Grupy LOTOS. 
W 2011 r. premier Donald 
Tusk zapowiedział sprzedaż 
Grupy LOTOS podmiotowi 
zewnętrznemu. Nieoficjalnie 
mówiło się, że kupnem akcji 
zainteresowane mogą być 
koncerny rosyjskie. Zresztą 
przez lata stację paliw miał 
LUKOIL na wprost bramy do  
LOTOSU. 

Ta m.in. spowodowała powstanie 
terminala LNG w Świnoujściu (gazo-
port) i budowę Baltic Pipe, strategicz-
nego projektu nowego korytarza dostaw 
gazu na europejski rynek. W planach 
są też gigantyczne inwestycje, jak Cen-
tralny Port Komunikacyjny (CPK), in-
tegrujący transport lotniczy, kolejowy i 
drogowy, w tym Port Lotniczy Solidar-
ność, który ma obsługiwać 45 mln pa-
sażerów rocznie. Na Pomorzu będzie to 
rozbudowa linii kolejowych wiodących 
do portów w Gdańsku i w Gdyni oraz 
samych portów wspólnie z inwestorami 
zagranicznymi. 

Nowe ministerstwo

Premier Mateusz Morawiecki, for-
mując swój drugi rząd, podpisał roz-
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Reklama

Urosły PKO BP (59 proc.) KGHM 
(48 proc.), PZU (47 proc.) i PGNiG (38 
proc.).  

Tylko żadna z czterech największych 
grup energetycznych nie urosła. Enea 
jest w tym samym miejscu, PGE, Tau-
ron i Energa są wyceniane o 8–11 proc. 
niżej. Przekłada się to łącznie na straty 
3 mld zł. Dlaczego? Otóż energetyka za 
rządów PiS stanowiła narzędzie pomo-
cy dla górnictwa. Do tego doszły duże 
inwestycje. 

Największy cios przyjęła jednak 
Grupa Azoty. Chemiczny gigant, wo-
kół którego kręcili się swego czasu 
inwestorzy z Rosji, a zarząd poczynał 
sobie dość frywolnie, jest wyceniany na 
3,3 mld zł, gdy pod koniec 2015 r. było 
to 10 mld zł.  

LOTOS polski
W rękach państwa jest 27,5 proc. 

akcji PKN Orlen i 53,2 proc. w Loto-
sie. Zarząd PKN Orlen poinformował 
27 lutego br. o podpisaniu listu inten-
cyjnego między koncernem a Skarbem 
Państwa w sprawie przejęcia kontroli 
kapitałowej nad Grupą LOTOS. Chodzi 
o przejęcie (nabycie) 53 proc. udziałów 
przez PKN Orlen w Grupie, w szcze-
gólności od Skarbu Państwa. Celem 
jest stworzenie silnego, zintegrowane-
go koncernu zdolnego do konkurowa-
nia w wymiarze międzynarodowym, 
odpornego na wahania rynkowe m.in. 
poprzez wykorzystanie synergii opera-
cyjnych i kosztowych pomiędzy PKN 
Orlen i Grupą LOTOS. 

Od 2010 r. rząd PO i PSL starał się 
zbyć akcje Grupy LOTOS. W 2011 r. 
premier Donald Tusk zapowiedział 
sprzedaż Grupy LOTOS podmiotowi 
zewnętrznemu. Nieoficjalnie mówiło 
się, że kupnem akcji zainteresowane 
mogą być koncerny rosyjskie. Zresztą 
przez lata stację paliw miał LUKOIL na 
wprost bramy do LOTOS-u. 

Rząd Donalda Tuska uległ mirażo-
wi, że w dobie globalizacji własność nie 
ma znaczenia. Na tej fali ludzie Tuska 
szukali inwestorów dla spółek, które za-
mierzali zbyć, m.in. dla Stoczni Gdynia 
i Stoczni Szczecińskiej Nowej.   

W marcu 2012 r. do Sejmu trafił 
projekt obywatelski, pod którym pod-
pisało się 156 tysięcy obywateli, głosów 
zebranych przez „Polski LOTOS” przy 
wsparciu NSZZ „Solidarność” i śro-
dowisk Radia Maryja, co było reakcją 

Talia pomorska
Najważniejsze spośród spółek Skarbu Państwa mających siedzibę lub operujących 
na Pomorzu według stanu na 5 listopada br.: Poczta Polska S.A. (100 proc. udziałów 
SP), Polskie Radio S.A. i rozgłośnie regionalne, jako spółki oddzielne, w tym Radio 
Gdańsk (100 proc.), Telewizja Polska S.A. (100 proc.), Agencja Rozwoju Przemysłu 
(100 proc.), Centrum Techniki Okrętowej S.A. (100 proc.), Energa S.A. (51 proc.), Gru-
pa LOTOS S.A. (53 proc.), Polski Rejestr Statków S.A (100 proc.), Polskie Ratownictwo 
Okrętowe Sp. z o.o. (100 proc.), Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 
(59 proc.), Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. (96 proc.), Zarząd 
Morskiego Portu Gdańsk S.A. (95 proc.), Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (99 
proc.). Wśród spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki z siedzibą w Gdańsku 
wymieniane są Energa i LOTOS.   

Okazało się, że inwestorzy 

ufają spółkom Skarbu 

Państwa. Wartość tych 

notowanych na giełdzie 

(WIG) przez trzy lata rządów 

PiS (2016–2019) wzrosła 

o 70 mld zł, czyli łącznie 

o blisko 40 proc., a ich zyski 

za ub.r. to  1,5 mld zł. 

Wartość ogółem spółek SP wzrosła w 
cztery lata o 70 mld zł. Przekłada się to 
na wymierne korzyści dla kasy państwa, 
gdyż Skarb Państwa jest głównym udzia-
łowcem. Do państwa należy od 30 do 70 
proc. akcji w poszczególnych spółkach.  

Od 16 listopada 2015 r., gdy powołano 
rząd PiS, wartość 15 notowanych na gieł-
dzie największych spółek Skarbu Państwa 
wzrosła o ponad 19 mld zł – z 193 do 212 
mld zł.

A jak wypada porównanie trzech 
pełnych lat PiS z ostatnimi trzema la-
tami kadencji PO i PSL?  Największym 
przegranym w latach 2012–15 był 
KGHM, gdyż jego wartość w oczach 
inwestorów spadła z 28 do 12 mld zł. 
Na „minusie” były PKO BP i JSW. W 
drugiej kadencji PO-PSL (2011–15) 
państwowe firmy na giełdzie odzyskały 
na wartości 22 mld zł.   

Okazuje się, że inwestorzy dobrze 
oceniają spółki Skarbu Państwa także za 
lata 2016–2018. A i bilans czterech lat 
wyjdzie „na plus”, mimo że inwestycje 
wyhamowały kosztem pakietów socjal-
nych. Inwestorzy z Polski nie uciekają. 
Nadchodzi jednak czas spowolnienia. 
Pora robić zapasy.  

na ogłoszony przez ówczesnego mini-
stra skarbu Aleksandra Grada zamiar 
sprzedaży większościowego pakietu 
akcji Grupy LOTOS. W marcu 2012 r. 
po raz pierwszy od czterech lat opozy-
cja wygrała w sejmowym głosowaniu z 
koalicją PO-PSL.  

PLL LOT gra o niebo 

Słynne było „siłowe” zaangażowanie 
pomorskich luminarzy na rzecz nieist-
niejących już linii lotniczych (należą-
cych do Marcina P.), kiedy 12 grudnia 
2011 r. na płycie lotniska w Gdańsku 
Rębiechowie targali za linę samolot OLT 
Express (jeszcze z logo Jet Air – mar-
ka OLT Express została powołana po 
wykupieniu latem 2011 r. przez grupę 
Amber Gold spółki Jet Air, niemieckiej 
Ostfriesische Lufttransport oraz udzia-
łów YES Airways). Akcji przyglądał się 
uradowany patron  portu lotniczego 
były prezydent Lech Wałęsa.  

Co skłoniło wówczas naszych wło-
darzy, by wziąć na swe barki trud targa-
nia za linę z podczepioną doń maszyną 
Fokker 100, należącą do przedsięwzię-
cia Marcina P., lidera Amber Gold? 

Sześć dni od rejestracji w KRS nowej 
spółki odbyła się ta akcja promująca. 

Otóż państwo nie starało się chronić 
polskiego nieba! Czeka na wyjaśnienie 
kwestia, jak to się stało, że w przestrzeń 
powietrzną i lotniska wpuszczono linie 
lotnicze o takiej proweniencji. I to w 
erze walki z terroryzmem. Czy owe in-
nowacyjne przedsięwzięcie miało po-
służyć do przejęcia Polskich Linii Lot-
niczych LOT przez kapitał niemiecki 
lub turecki? Poprzez doprowadzenie do 
upadku narodowego przewoźnika? Gra 
o polskie niebo toczyła się przy zasta-
nawiającej bierności i niefrasobliwości 
ABW i rozmaitych urzędów. 

Tymczasem w ostatnich latach PLL 
LOT wypracowały kilkaset milionów 
złotych zysku i otworzyły wiele no-
wych połączeń. Dziś nikt nie mówi ani 

o upadłości, ani o sprzedaży narodowe-
go przewoźnika. 

Swojska poczta 
Koalicja PO-PSL podrzuciła ekipie 

Beaty Szydło kukułcze jajo. Rządowe 
przesyłki nadal dostarczała prywatna 
firma InPost z Grupy Integer.pl, kontro-
lowanej za pośrednictwem maltańskich i 
cypryjskich spółek przez Rafała Brzoskie-
go, prezesa grupy Integer.pl, właściciela 
InPostu, który zbił fortunę na liberalizacji 
rynku pocztowego w Polsce.

Co ciekawe, InPost cieszył się przy 
przetargach względami, a Centrum 
Usług Wspólnych (m.in. usługi realizo-
wane na rzecz Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów), które obsługuje ponad 100 
państwowych urzędów, rozpisuje i roz-
strzyga przetargi, nie stawiało na Pocztę 

Polską. Na przykład przetarg na usługi 
pocztowe, który rozpisano w połowie 
2014 r., wymagał gęstej sieci placówek. 
Ale jesienią 2014 r. ogłoszono kolejny 
przetarg i wymagano tak mało punk-
tów odbioru listów, że ten czynnik nie 
różnicował firm. Została cena. Przetarg 
rozpisano na cztery dni przed wejściem 
w życie znowelizowanej Ustawy o za-
mówieniach publicznych, zalecającej, 
by pod uwagę brać jakość i formę za-
trudnienia pracowników. W grę wcho-
dziły też specjalne przesyłki. Mimo to 
urzędnicy wybrali tańszy InPost.

W 2014 i 2015 r. pocztowcy bronili 
spółki pod hasłem „Nie! dla zwijania 
Polski gminnej i powiatowej” i zarząd 
Poczty Polskiej wstrzymał zamykanie 
okienek 

 Artur S. Górski
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Mocno wybrzmiał głos związkowej 
i pracowniczej solidarności. Przed 
siedzibą Castoramy w Warszawie 
25 listopada br. zebrali się przedsta-
wiciele „Solidarności” z całej Polski. 
Domagali się przywrócenia do pra-
cy dziewięciu pracowników.  

W całej Polsce odbyły się protesty 
pod sklepami Castoramy przeciwko 
bezprawnemu zwolnieniu dziewięciu 
członków Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Pod centralą firmy 
w Warszawie zgromadziło się blisko 
tysiąc związkowców z „S” z całej Polski. 
Z Regionu Gdańskiego byli to m.in.: 
Roman Kuzimski, wiceprzewodniczą-
cy ZRG NSZZ „S”, Wojciech Książek, 
lider oświatowej „S”, Jacek Szornak, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Por-
tów Morskich, lider dokerów z DCT 
Adam Piotrowski i Renata Cyman, 
sekretarz komisji i suwnicowa z DCT,  
Piotr Ratkowski, przewodniczący 
NSZZ „S” w Porcie Gdańskim Eks-
ploatacja, Krzysztof Prokopiuk, lider 
„S” w PEWiK Gdynia oraz pracownicy 
sieci Makro, z OT Port Gdynia, Stoczni 
Gdynia Elektromontażu Północ i biu-
ra Zarządu Regionu Gdańskiego oraz 
związkowcy z powiatu starogardzkiego: 
z Dovisty, Famosu, Polpharmy i organi-
zacji terenowej.

Związkowe flagi i transparenty były 
widoczne z daleka. Z kolei przed 79 
sklepami tej sieci w całej Polsce rozda-
wane były ulotki. 

Czterech przedstawicieli Komisji 
Krajowej „Solidarności” udało się na 
negocjacje z zarządem, a kilkuset pro-
testujących pikietowało przed wejściem 
do siedziby Castoramy. Blisko dwieście 
osób było wewnątrz biurowca, spokoj-
nie oczekując na wynik negocjacji.  

– Będziemy rozmawiali, ale postawi-
liśmy jeden warunek: przywrócenie do 
pracy zwolnionych kolegów. Możemy 
rozmawiać, jeśli wycofają wypowie-
dzenia. Zarząd chce rozmawiać bez 
wycofania wypowiedzenia. Nie mo-

żemy się na to zgodzić.  Po spotkaniu 
szefów regionów ustalimy ciąg dalszy. 
Jeżeli oni nie chcą poprawić wizerunku 
Castoramy, to jest ich wybór. Dzięki za 
to, co już zrobiliście. To nie jest ostatnia 
wizyta i nie tylko tu, ale także w tych 
miejscach, od których zależy ich biznes 
– mówił na zakończenie protestów za-
stępca przewodniczącego Komisji Kra-
jowej NSZZ „S” Tadeusz Majchrowicz.

Pikieta centrali Castoramy trwała 
blisko cztery godziny.

Zarząd firmy Castorama Polska 
bezprawnie zwolnił członków Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” za 
wpisy na portalach społecznościowych 
informujące o łamaniu przepisów BHP 
i o warunkach pracy w sklepach. Ca-
storama uznała to za działanie na jej 
szkodę. Przy uzasadnianiu zwolnień po-
woływała się na art. 52 kodeksu pracy, 
który mówi o możliwości rozwiązania 
umowy bez okresu wypowiedzenia w 
przypadku ciężkiego naruszenia przez 
pracownika jego obowiązków.

– Zwolniono dziewięciu liderów, bo 
chcą poprawy warunków pracy swoich 
koleżanek i kolegów. Tak problemu 
dyrekcja nie rozwiąże, bo my jesteśmy 

CASTORAMA

„Solidarność” twardo upomina się 
o zwolnionych związkowców 
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solidarnością. Pokażemy, że jesteśmy 
skuteczni. Nie wyobrażam sobie, by 
właściciel sklepów zwolnił związko-
wych liderów we Francji czy innym 
państwie, gdzie prowadzi działalność. 
Trzeba coś z tym zrobić, bo w Polsce 
utrudniana jest działalność związkowa. 
Nie ma dla niej swobody. Tak będą nas 
traktować, jak polski rząd i polskie pra-
wo im pozwala – mówił Alfred Bujara, 
przewodniczący Sekretariatu Krajo-
wego Handlu, Banków i Ubezpieczeń 
NSZZ „S”.

Podstawowym żądaniem jest na-
tychmiastowe przywrócenie do pracy 
członków NSZZ „S”.

– Jako związkowcy jesteśmy objęci 
ochroną prawną. Tymczasem pracow-
nika się wyrzuca, a państwo nie stoi za 
nim w obronie. To nie do pomyślenia, 
żeby tak zrobiono w Niemczech czy we 
Francji, a w Polsce pozwala się na to, 
by zagraniczne korporacje w ten spo-
sób działały – mówił Waldemar Krenc, 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Region Ziemia Łódzka.

– Związkowcy zwracali się do zarzą-
du o rzetelne informacje i alarmowali 
o trudnych warunkach pracy. Na Za-
chodzie decyduje ergonomia, myślenie 
o pracowniku, którego wysiłek ma wy-
mierną wartość, gdyż nieprzestrzeganie 
zasad BHP powoduje, że pracownik jest 
niewydajny, bo ma przerwę w robocie – 
mówił Andrzej Kropiwnicki, przewod-
niczący Regionu Mazowsze, wskazując 
na różnice w traktowaniu pracowników 
w Polsce i w innych krajach, z których 
pochodzą spółki operujące w naszym 
kraju.– Na razie jest pat. Przedstawili-
śmy nasze argumenty, zarząd przedsta-
wił swój punkt widzenia. 

Zwolnienia są formą szykanowania 
pracowników za prowadzenie działalności 
związkowej. NSZZ „Solidarność” będzie 
więc wspierać zwolnionych pracowników, 
którzy zaskarżą do sądu wypowiedzenia. 
Wśród protestujących były też liczne głosy 
o konieczności zmiany prawa w kierunku 
większej ochrony związkowców.

Castorama jest firmą francuską. Dy-
rektorem generalnym Castorama Polska 
jest od czterech lat Sébastien Krysiak.

(asg)
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„Solidarność” protestowała pod siedzibą Castoramy w Warszawie.

W Warszawie nie zabrakło związkowców z Regionu Gdańskiego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podtrzymał decyzję z 8 sierp-
nia br. nakazującą Jeronimo Martins Polska S.A. udostępnienie imienia, 
nazwiska oraz miejsca świadczenia pracy pracowników sieci Biedronka na 
potrzeby referendum strajkowego. 

Związkowcy, zamiast danych niezbędnych do referendum, otrzymali jedynie 
numery przetwarzane w spółce w systemie informatycznym SAP. Prezes UODO 
nakazał więc udostępnienie na rzecz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Jeronimo Martins Polska imion, nazwisk oraz miejsca świadczenia pracy celem 
przeprowadzenia referendum. Urząd ocenił, że informacje są niezbędne do prowa-
dzenia działalności związkowej. Spór między NSZZ „Solidarność” w sieci Biedronka 
a zarządem właściciela sklepów portugalskiej spółki Jeronimo Martins Polska S.A. 
doprowadził do ważnej decyzji w zakresie udostępniania danych. Postępowanie 
przed prezesem UODO jest jednoinstancyjne, a decyzja ma rygor natychmiasto-
wej wykonalności. Na tę decyzję prezesa UODO kancelaria prawna reprezentująca 
JMP S.A. złożyła skargę do WSA w Warszawie, domagając się wstrzymania jej 
wykonania. 

Dane osobowe, które mają być udostępnione dla celów sporu zbiorowego, nie 
są w opinii UODO danymi szczególnej kategorii. Tymi są: pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależ-
ność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, biometryczne, o orientacji 
seksualnej. 

– Utrudnianie działalności związkowej jest łamaniem polskiego prawa. Firmy, 
w tym sieci handlowe, działające w naszym kraju i czerpiące z tego ogromne zyski, 
muszą zwracać uwagę na prawo pracy, prawo zrzeszania się oraz szanować pra-
cowników. Nie zaś wytaczać przeciwko słusznym postulatom pisma procesowe i 
wynajmować drogie kancelarie prawne – mówi Piotr Adamczak, przewodniczący 
NSZZ „S” w Jeronimo Martins Polska. 

Związkowcom nie chodzi tylko o lepsze pieniądze na kontach, a przede wszyst-
kim o godziwe warunki pracy w marketach. Spór zbiorowy po rokowaniach i me-
diacjach, zakończonych na wniosek zarządu spółki protokołem rozbieżności, jest 
na etapie referendum strajkowego.  

Zaskarżając decyzję nakazującą udostępnienie danych osobowych do WSA, naj-
większa sieć handlowa w Polsce, mająca u nas prawie trzy tysiące sklepów, poczuła 
się skrzywdzona… „nierównym traktowaniem stron” w sporze między pracodawcą 
a pracownikami. 

To Polska jest dla portugalskiej Grupy Jeronimo Martins, kierowanej przez Pedro 
Soaresa Dos Santosa, rynkiem kluczowym. Tutaj jest jej największy biznes. Sieć o 
swojskiej nazwie „Biedronka” przynosi Jeronimo Martins 67,4 proc. przychodów. 
Zatrudnia 67,9 tys. pracowników. Całkowita sprzedaż sieci w 2018 roku osiągnęła 
gigantyczne 11,7 mld euro, co oznacza wzrost rok do roku w euro o 5,6 proc. JMP 
prowadzi też sieć drogerii Hebe. 

Zadziwia więc upór JMP w relacjach ze związkami zawodowymi, a prawnicy 
spółki utrzymują, że błędne jest przyjęcie, iż „przetwarzanie danych osobowych, jak 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe jest niezbędne do osiągnięcia celu w postaci 
zorganizowania strajku przez związek zawodowy”. 

Innymi słowy prawnicy spółki pośrednio przyznają, że chodzi o storpedowanie 
prawem dopuszczalnego trybu sporu zbiorowego. Ba! Podważają też, powołując 
się na ustawę z 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, że do przeprowa-
dzenia referendum konieczne jest pozyskanie danych wszystkich pracowników. 
W skardze czytamy, że działalność związkowa może narazić pracowników na 
„nieporządaną (sic!) przez nich personalną agitację związkową, stanowiącą na-
ruszenie ich negatywnej wolności związkowej” (pisownia oryginalna zarzutu z 
pisma procesowego).  

W odpowiedzi na skargę UODO w piśmie z 16 października br. do WSA sta-
nowisko podtrzymał. 

UODO zauważa, że zgodnie z art. 6 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych uprawnionymi do wzięcia udziału w referendum strajkowym są wszystkie 
osoby wykonujące pracę zarobkową u pracodawcy, nie zaś wyłącznie członkowie 
związku. Ten zaś jest uprawniony do przeprowadzenia referendum na podstawie 
art. 20 u.r.s.z. Strajk wielozakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu 
zgody większości głosujących pracowników, o ile w głosowaniu weźmie udział co 
najmniej 50 procent załogi. 

Jeśli podmiot (OZ) wnioskujący o udostępnienie danych osobowych legitymuje 
się którąkolwiek z przesłanek art. 6 ust. 1 RODO, to administrator po stosownej 
analizie jest zobowiązany je udostępnić. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wy-
łącznie w przypadkach, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uza-
sadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Pracodawca, 
zgodnie z art. 28 ust. o związkach zawodowych, jest zobowiązany udzielić informa-
cji niezbędnych do prowadzenie działalności związkowej. 

(asg)

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.

UODO: Listy pracowników 
jawne dla związku 
zawodowego Mocno wybrzmiał głos związkowej 

i pracowniczej solidarności. Przed 
siedzibą Castoramy w Warszawie 
25 listopada br. zebrali się przedsta-
wiciele „Solidarności” z całej Polski. 
Domagali się przywrócenia do pra-
cy dziewięciu pracowników.  

pod sklepami Castoramy przeciwko 
bezprawnemu zwolnieniu dziewięciu 
członków Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Pod centralą firmy 
w Warszawie zgromadziło się blisko 
tysiąc związkowców z „S” z całej Polski. 
Z Regionu Gdańskiego byli to m.in.: 
Roman Kuzimski, wiceprzewodniczą-
cy ZRG NSZZ „S”, Wojciech Książek, 
lider oświatowej „S”, Jacek Szornak, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Por-
tów Morskich, lider dokerów z DCT 
Adam Piotrowski i Renata Cyman, 
sekretarz komisji i suwnicowa z DCT,  
Piotr Ratkowski, przewodniczący 
NSZZ „S” w Porcie Gdańskim Eks-
ploatacja, Krzysztof Prokopiuk, lider 
„S” w PEWiK Gdynia oraz pracownicy 
sieci Makro, z OT Port Gdynia, Stoczni 
Gdynia Elektromontażu Północ i biu-
ra Zarządu Regionu Gdańskiego oraz 
związkowcy z powiatu starogardzkiego: 
z Dovisty, Famosu, Polpharmy i organi-
zacji terenowej.

widoczne z daleka. Z kolei przed 79 
sklepami tej sieci w całej Polsce rozda-
wane były ulotki. 

Krajowej „Solidarności” udało się na 
negocjacje z zarządem, a kilkuset pro-
testujących pikietowało przed wejściem 
do siedziby Castoramy. Blisko dwieście 
osób było wewnątrz biurowca, spokoj-
nie oczekując na wynik negocjacji.  

liśmy jeden warunek: przywrócenie do 
pracy zwolnionych kolegów. Możemy 
rozmawiać, jeśli wycofają wypowie-
dzenia. Zarząd chce rozmawiać bez 
wycofania wypowiedzenia. Nie mo-

„Solidarność” twardo upomina się 
o zwolnionych związkowców 

W Warszawie nie zabrakło związkowców z Regionu Gdańskiego.
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W Auchan Rumia ostatnio przeprowadzano szeroko zakrojone związkowe akcje informacyjne.

ZWIĄZEK

Z pracownikami Auchan najczęściej 
mamy styczność przy kasie hipermar-
ketu, a jak ta praca wygląda od drugiej 
strony? – Według założeń firmy w cią-
gu każdej godziny przez kasę powinno 
przejść 38 klientów, co jest nierealne 
do wykonania – przyznaje Katarzyna 
Tyszkiewicz. – W przypadku niewiel-
kich koszy da się to zrobić, ale są także 
duże, wypełnione produktami, których 
łączna wartość to kilkaset złotych. Nie 
jesteśmy w stanie tego przerobić w 
założonych normach, a m.in. od tego 
uzależniona jest premia. Drugim wa-
runkiem jest obrót sklepu. Ale co robić 
w sytuacji, gdy nie ma pracowników na 
dziale, którzy mogą wyłożyć towar? 

– Takie osoby czasami nie są w sta-
nie udostępnić towaru, bo fizycznie 
nie ma go w sklepie – dodaje Monika 
Meger z Komisji Oddziałowej. – Zdarza 
się, że ktoś nie zamówi towaru, albo ten 
przyjdzie, gdy gazetka promocyjna jest 
już nieaktualna i to w takiej ilości, że nie 
wiadomo, co z tym zrobić.  Nie mamy 
wpływu na zamówienia, ponieważ te są 
narzucane z centrali. 

Tak się zaczęło

Komisja Oddziałowa NSZZ „Soli-
darność” w Auchan Rumia została zało-
żona pod koniec 2011 roku, a pierwsze 
wybory odbyły się już w styczniu 2012 
roku (istotne zmiany personalne nastą-
piły w roku 2018). W tym czasie, dzię-
ki staraniom członków „Solidarności”, 
udało się wprowadzić w życie zmiany, 
z których korzystają obecnie wszyscy 
pracownicy. 

Na przykład przez pierwsze kil-
ka lat funkcjonowania Auchan kasjer 
miał przerwę dopiero po przepracowa-
niu 6 godzin i 30 minut. Czas udało się 
skrócić do 5 godzin i 45 minut. Wcze-
śniej osoba, która rozpoczynała pracę 
o godzinie 8.00,  już dokładnie w tym 
czasie musiała być na kasie. To ozna-
czało, że pieniądze trzeba było pobrać 
i policzyć właściwie przed pracą (i tak 

samo wszystkie inne czynności należa-
ło wykonać już po godzinach pracy). 
Teraz pracownicy mają na to kwadrans 
przed wejściem na kasę i kwadrans po 
zejściu z kasy. 

– Zmieniliśmy dużo – cieszy się Ka-
tarzyna Tyszkiewicz. – Pracodawca był 
i nadal jest antyzwiązkowy, ale obecnie 
musi się już z nami liczyć. 

Jako przykład podaje także sposób 
funkcjonowania funduszu socjalnego, 
który był – można powiedzieć – roz-
dawany w bardzo luźny sposób.  – Zo-
stałam włączona do komisji z biegu 
– opowiada przewodnicząca. – Powie-
dziano mi: „Chodź, będziesz przedsta-
wicielem kas”. Doskonale wiedziałam, 
jak były wydawane pieniądze i gdy udo-
wodniłam, że odbywało się to w sposób 
nieprawidłowy, część tych środków pra-
codawca musiał zwrócić. Teraz fundusz 
działa znacznie lepiej, i to zarówno pod 
względem wczasów pod gruszą, jak i 
zapomóg oraz pożyczek. Oprócz tego 
w sytuacjach losowych współdziałamy 
wspólnie z innymi sklepami. 

Podsumowując można powiedzieć, 
że w czasie działania „Solidarności” 
sytuacja w Auchan się poprawiła, po-
dobnie warunki BHP, ale… – Dyrekcja 
zmienia coś dopiero wtedy, gdy sprawa 
staje na ostrzu noża – przyznaje prze-
wodnicząca. 

Zdarzają się też wypadki w pra-
cy, a osoby, które brały w nich udział, 
nie są traktowane jednakowo. –  W 
tym roku były już trzy takie zdarzenia 
– mówi Katarzyna Tyszkiewicz. – Były 
sytuacje, że w magazynie spadały pale-
ty z cukrem, uszkadzały się telewizory 
i mimo strat idących w tysiące złotych 
wobec osób, które do tego doprowa-
dziły, nie wyciągano konsekwencji. Z 
kolei, gdy pracownikowi, członkowi 
„Solidarności”, przechylił się kangur 
(urządzenie mechaniczne, do którego 
obsługi trzeba mieć uprawnienia), co 
spowodowało straty w wysokości oko-
ło 130 zł, firma wykorzystała okazję do 
wypowiedzenia umowy o pracę. Jako 

przyczynę wskazano rażące naruszenie 
przepisów BHP. Niezwiązkowiec, który 
spowoduje stratę, nie dostaje nawet na-
gany, a związkowiec, który przez lata był 
dobrym pracownikiem, nie miał nawet 
żadnego upomnienia, za 130 złotych 
wylatuje z pracy. 

Kolejny problem to utrudnianie 
związkowcom możliwości rozmowy z 
innymi pracownikami. – Jeśli piszemy 
wniosek w sprawie oddelegowania na 
doraźne spotkanie, a więc o skończenie 
w praktyce pracy o dwie godziny szyb-
ciej, to notorycznie nie otrzymujemy 
zgody – opowiada Katarzyna Tyszkie-
wicz. – W naszym obrębie są trzy sklepy 
i przykładowo dyrektor z Gdyni Redło-
wa zaprasza nas na comiesięczne spo-
tkanie, a dyrektor z Rumi nie wyraża 
na to zgody. Gdy jedziemy do Warsza-
wy, na pierwszy dzień mamy zgodę, na 
drugi już nie. A pani dyrektor twierdzi 
jednocześnie, że nie utrudnia nam pra-
cy związkowej. 

Ciężka praca kasjerów

Pracownicy hipermarketu muszą 
przemieszczać dziennie tony różnych 
produktów, tymczasem bywa tak, że 
sprzęt jest nieprzystosowany bądź 
wręcz uszkodzony. Jak opowiadają 
związkowcy, zdarzyło się, że elektryczny 
paleciak potrafił sam ruszyć do przodu, 
co mogło spowodować zagrożenie dla 
pracowników i klientów. 

– Drobny sprzęt, jak skanery czy 
komputery też pozostawia wiele do ży-
czenia. Nikt z tym nic nie robi, ponie-
waż nie ma na to bezpośrednio wpływu. 
Trzeba przebić się przez hierarchiczną 
strukturę, aby cokolwiek się zmieniło 
– dodaje Monika Meger. 

Zwraca uwagę także na ciągłe wy-
stępowanie bisfenolu A w rolkach ka-
sowych (choć dyrekcja Auchan twier-

dzi, że są już inne rolki i nie ma w tym 
przypadku żadnych nadużyć). 

– Przebadaliśmy osiem losowych 
sieci handlowych. Wyniki są zatrwa-
żające. Bisfenol A jest stosowany przez 
niemal wszystkie. Tylko jedna z tych 
przebadanych przez nas nie stosuje tej 
substancji na paragonach fiskalnych 
– poinformował na zwołanej w paź-
dziernika konferencji prasowej Alfred 
Bujara, przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu i Ubez-
pieczeń NSZZ „Solidarność”. 

Bisfenol A, jak informował wówczas 
„Tygodnik Solidarność”, jest powszech-
nie obecnym związkiem endokrynnie 
czynnym, który ma właściwości naśla-
dowania żeńskich hormonów płcio-
wych – estrogenów. Stałe narażenie 
na tę substancję może zwiększać ry-
zyko chorób cywilizacyjnych, takich 
jak niepłodność, otyłość, zaburzenia 
metaboliczne, zaburzenia rozwoju 
płodu czy nowotwory: rak piersi, rak 
prostaty. Jest powszechnie wykorzysty-
wany w opakowaniach do żywności, 
butelkach, opakowaniach do płyt CD i 
DVD, sprzęcie elektronicznym, plom-
bach dentystycznych czy soczewkach 
kontaktowych. Najbardziej narażeni 
na kontakt z bisfenolem są pracownicy 
sklepów. Stężenie tej substancji na pa-
ragonach jest bowiem nawet 250–1000 
razy większe niż w żywności, a jego 
przenikalność przez skórę wynosi aż 46 
procent.

– Obecnie bisfenol cieszy się nie-
zwykłą popularnością w przemyśle, 
chociażby właśnie przy drukowaniu 
paragonów. Jesteśmy więc narażeni na 
działanie tej substancji. Każdy z nas, 
klienci i pracownicy sklepów, jest na-
rażony na działanie bisfenolu. Może on 
przedostać się do organizmu doustnie, 
wziewnie i doskórnie – stwierdziła na 
październikowej konferencji dr Alek-

sandra Rutkowska, autorka stanowiska 
Polskiego Towarzystwa Endokrynolo-
gicznego dotyczącego narażenia ludzi 
na substancje endokrynnie czynne, pre-
zes DetoxED.

Jesienna akcja 

22 października klienci, którzy przy-
szli zrobić zakupy w Auchan, otrzy-
mywali ulotki i informacje o łamaniu 
praw pracowniczych. Akcja „Stop wy-
zyskowi!” dotyczyła warunków pracy, 
szczególnie przeciążenia pracowników 
nadmiarem zadań. Wielu klientów w 
rozmowach ze związkowcami popierało 
tę akcję.

– W Auchan przybywa klientów, 
pracownikom przybywa pracy, ale nie 
przybywa im pieniędzy, a system pre-
miowy jest z definicji uznaniowy. Na 
dodatek działalność związkowa jest 
utrudniana. Nasza akcja informacyjna 
ma doprowadzić do zaprzestania ła-
mania praw pracowniczych. Dyrekcja 
powinna wiedzieć, że dobre praktyki w 
pracy przekładają się na lepszą obsługę 
klientów – argumentowała wówczas 
Katarzyna Tyszkiewicz.

Petycja zawierająca żądania związ-
kowców została przekazana dyrekcji, a 
kwestia praw pracowniczych w tej sieci 
była też przedstawiona Europejskiej Ra-
dzie Zakładowej w Auchan.  

„Solidarność” pozytywnie ocenia 
skutki akcji. – Klienci byli za nami, z 
kolei mój przełożony powiedział, że nie 
był świadomy, iż występują takie pro-
blemy – mówi Monika Meger. – Jeśli 
więc nie pokażemy palcem, gdzie jest 
problem, to nie jest on dostrzegany. 

Akcja „Stop wyzyskowi!” pokaza-
ła więc, jak bardzo potrzebne są takie 
przedsięwzięcia.

Tomasz Modzelewski 

KOMISJA ODDZIAŁOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W AUCHAN RUMIA

Nie wszyscy wiedzą, jakie są warunki pracy w Auchan
Osiem lat działalności komisji „Solidarności” w rumskim Auchan to… osiem 
lat walki o prawa pracownicze. – Zmieniliśmy dużo rzeczy – mówi Katarzy-
na Tyszkiewicz, przewodnicząca Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” i 
członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Auchan Polska, choć ma 
świadomość, że o wiele kolejnych zmian dalej trzeba będzie się starać. 
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Tysiące kobiet z Polski, które zde-
cydowały się wyjechać za granicę, 
pracuje głównie w Niemczech. Z na-
pływających do nas sygnałów wy-
nika, że z przestrzeganiem prawa 
pracy nie jest najlepiej. Wyjazd po-
winien być zawsze decyzją staran-
nie przemyślaną, a umowa o pracę 
czytelna i szczegółowa, co pozwoli 
uniknąć ewentualnych rozczarowań 
czy kłopotów.  

Od czasu otwarcia niemieckiego 
rynku pracy poprawiły się relacje po-
między pracodawcami a pracownikami. 
Więcej jest legalnie zawartych umów o 
pracę. Jednak sygnały do nas dociera-
jące świadczą, że konieczne staje się 
objęcie ochroną prawa pracy i związku 
zawodowego osób delegowanych do 
pracy jako opiekunki osób starszych. 
Oddelegowują je agencje pośrednic-
twa pracy, często z dookreśleniem Care 
(Opieka) w nazwie. 

Pomoc związkowa

W Niemczech pracuje blisko 200 ty-
sięcy opiekunów z Europy Środkowej i 
Wschodniej. Nasi rodacy są werbowani 
za pośrednictwem polskich i niemiec-
kich agencji pracy. Zainteresowanych 
pracą w opiece i miejsc ich pracy przy-
bywa w starzejącym się społeczeństwie 
za Odrą i Nysą.

Jednak problemy, na przykład z 
warunkami pracy, urlopem, wynagro-
dzeniem, wypowiedzeniem, kasą cho-
rych, świadczeniami chorobowymi i 
wypadkowymi czy z porozumieniem 
się, pojawiają się na miejscu. Zauważy-
li to niemieccy związkowcy. Deutscher 
Gewerkschaftsbund (DGB) prowadzi 
nawet związkowe punkty informacyj-
ne pod szyldem „Faire Mobilitaet” (tł. 
uczciwa mobilność), w których mówi 
się po polsku. Są one w Berlinie, Frank-
furcie nad Menem, Kilonii, Stuttgarcie, 
Dortmundzie.  

DGB wydał nawet specjalny porad-
nik w języku polskim „Wiedza chroni”. 
Doktor Sylwia Timm, pracująca przez 
siedem lat w projekcie DGB w Berlinie, 
przestrzega przed pochopnym pod-
jęciem pracy opiekuna. Jej zdaniem 
„praca ta nie podlega żadnej kontroli i 
nadzorowi, przez co jest ona szczególnie 
narażona na różne formy wyzysku”.

– Obecnie, znając realia tej pracy 
oraz sytuację prawną osób ją świad-
czących i formy ich zatrudnienia, od-
radzam podejmowania tej pracy dopó-
ty, dopóki na rynku opieki domowej 
nie zostaną wprowadzone skuteczne 
mechanizmy nadzoru i kontroli pracy 
i zatrudnienia opiekunów domowych 
– mówi w jednym z wywiadów dr Syl-
wia Timm i zwraca uwagę, że osoby bez 
znajomości języka podejmujące pracę w 
domu prywatnym w opiece nad scho-
rowanym, niedołężnym człowiekiem 
bez odpowiedniego przygotowania za-
wodowego, w systemie 24 godzin przez 
siedem dni w tygodniu powinny sobie 

zdawać sprawę, że to ogromne ryzyko 
przede wszystkim dla ich własnego 
zdrowia fizycznego i psychicznego.

Doktor Timm zaleca też podjęcie 
nauki języka niemieckiego i zdobycie 
wykształcenia opiekuna medycznego 
w Polsce lub podjęcie kształcenia w za-
wodzie w Niemczech.  

Czas pracy 

Niezależnie, czy są to kościelne, czy 
inne instytucje opiekuńcze, nie mogą 
one wymagać pracy przez na przykład 
10 godzin. Zgodnie z ustawą o delego-
waniu z 30 kwietnia 2009 roku ma za-
stosowanie niemiecka ustawa o czasie 
pracy. Zatem dzienny wymiar czasu 
pracy nie może przekraczać ośmiu go-
dzin, a praca w niedziele i święta jest 
zasadniczo zabroniona. Przestrzeganie 
niemieckiego prawa w postaci ustawy 
o czasie pracy obowiązuje też polskie 
agencje. Tymczasem okazuje się, że 
opiekunki pracują ponad 10 godzin 
dziennie. Wynika to z przedstawionych 
tabel czasu pracy. 

Kolejny problem to składki emery-
talne, które są odprowadzane w zaniżo-
nej wysokości, czyli od kwot znacznie 
niższych niż faktycznie otrzymywane. 
Agencje odprowadzają je przykłado-
wo od 900 złotych, a nie od 1000 euro. 
Skutkuje to później zaniżonym wymia-
rem przyszłej emerytury. 

– Chodzi tu przecież o naszą przy-
szłość i o polski system ubezpieczeń 
społecznych. Dziwi mnie bezradność 
polskich instytucji, głównie Państwowej 
Inspekcji Pracy – mówi opiekunka, któ-
ra zwróciła nam uwagę na ten problem.  
Występuje więc kwadratura koła. Nawet 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, alarmowane o problemie, od-
powiada, że nie jest uprawnione do kon-
troli agencji pracy tymczasowej, a kompe-
tencja PIP jest ograniczona ustawowo. 

Inspekcja bezradna

Wyjazd do pracy za granicę jest czę-
sto wyjazdem w nieznane. Ludzie niekie-
dy nie wiedzą, do jakiej konkretnie pracy 
jadą, jakie będą warunki zakwaterowania 
i jakie mają prawa i obowiązki. 

Opiekunki, o ile są zatrudnione na 
umowę o pracę, otrzymują minimalne 
wynagrodzenie (o ile uczciwie rozli-
czany jest czas pracy) powiększone o 
świadczenia pieniężne z tytułu podróży 
służbowej. Jednak agencje z reguły za-
wierają z opiekunami umowy zlecenia. 
Dochodzenie roszczeń wynikających z 
umów cywilnoprawnych, np. z tytułu 
niewypłaconego w całości lub części 
wynagrodzenia, jest związane z dodat-
kowymi kosztami. Tych roszczeń nie 
dochodzi się w bezpłatnym postępowa-
niu przed sądem pracy, ale przed sądem 
cywilnym, co jest związane z obowiąz-
kiem uiszczenia opłat sądowych.

Od 1 stycznia 2017 r. do zadań PIP 
należy kontrolowanie wypłacania wy-
nagrodzeń w wysokości wynikającej z 

minimalnej stawki godzinowej. Tyle że 
w Polsce, nie w RFN. Za Odrą stawka 
to 9,19 euro, u nas 14,70 zł. 

Na dodatek polska ustawa przewi-
duje wiele wyłączeń, m.in. ustawy nie 
stosuje się, gdy osoba świadcząca usługi 
zamieszkuje wspólnie z podopiecznym 
w jego mieszkaniu lub domu. 

Inspektorzy pracy odpowiadają, że 
w tym przypadku kwestie umowy cy-
wilnoprawnej w zakresie opieki nad 
osobami starszymi nie podlegają prze-
pisom ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu, a PIP nie może wystąpić do zle-
ceniodawcy o wypłatę wynagrodzenia. 
Inspekcja pracy stoi na stanowisku, że 
nie stosuje się w tym przypadku prze-
pisów o minimalnym wynagrodzeniu, 
a inspektor pracy nie może sprawdzić 
poprawności naliczenia i wypłacenia 
wynagrodzenia, zaś agencje oddele-
gowujące nie są agencjami pracy tym-
czasowej i zawierają umowy, które po-
wodują, że nie są pracodawcami, lecz 
zleceniodawcami. 

Najczęściej kontrakty zawierane mię-
dzy polską firmą a rodziną podopieczne-
go obejmują zakwaterowanie opiekuna 
w miejscu zamieszkania potrzebującej 
opieki osoby. W takiej sytuacji proble-
matyczny jest obowiązek zapewnienia 
płacy minimalnej. Dochodzi więc do 
takich orzeczeń, nawet jeśli podopieczny 
wymaga gotowości do świadczenia po-
mocy w nocy i opiekunka z nim miesz-
ka, że ten fakt nie oznacza, że pracuje 
ona aktywnie 24 godziny na dobę.  

Znany jest przypadek, gdy sąd w Ba-
zylei zasądził na rzecz polskiej opiekun-
ki zatrudnionej na podstawie umowy 
o pracę przez szwajcarskiego pracodaw-
cę wynagrodzenie za czas gotowości do 
wykonywania pracy. Ale to jeden przy-
padek i dotyczy on sporu między pra-
cownikiem (nie zleceniobiorcą) a pra-
codawcą. Sąd uznał, że dyżur „w czasie 
snu i wypoczynku” nie podlega dodat-
kowej rekompensacie, a wysoka kwota 
wynagrodzenia nie pozwala, by umowę 
uznać za „niemoralną”.   

W przypadku umów cywilnopraw-
nych kluczowe znaczenie mają usta-
lenia zakresu opieki, że opieka będzie 
świadczona przez określoną liczbę go-
dzin, a opiekun decyduje, które z usług 
będzie wykonywał w tym wymiarze. W 
przypadku umów o pracę i godzin nad-
liczbowych znaczenie ma stan zdrowia 
podopiecznego i czas faktycznie wyko-
nywanej pracy.  

Ale, co najważniejsze, przed wyjaz-
dem zawsze trzeba sprawdzić praco-
dawcę, obejrzeć jego stronę interneto-
wą, poznać opinie innych pracowników, 
przeglądając fora internetowe, i upew-
nić się, czy stanowisko pracy rzeczywi-
ście istnieje oraz sprawdzić, czy agencja 
posiada dokument potwierdzający jej 
legalność, na przykład certyfikat. Wa-
runkiem bezwzględnym jest spisanie z 
agencją zatrudnienia umowy, w której 
będą podane warunki pracy, płacy i na-
leżne świadczenia.

Artur S. Górski 

PRACA W NIEMCZECH

Jak się nie stać dobrowolnym 
niewolnikiem 

– W Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła dialog społeczny odbywa się na 
najwyższym poziomie – mówi Marek Mrozkowiak, szef zakładowej „Soli-
darności”. – Szczególnie godne podkreślenia jest podejście firmy do odpo-
wiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i kontrahentów 
przebywających na terenie naszych zakładów. 

Komisja Certyfikacyjna, która oceniła wnioski nadesłane na konkurs „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom”, wyłoniła 17 firm (kandydatów zgłaszały podsta-
wowe jednostki organizacyjne „Solidarności”). Pod uwagę brane były m.in. takie 
aspekty, jak przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, 
zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjono-
wanie rady pracowników.

Tegoroczni laureaci to (alfabetycznie): Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, 
Famur S.A. Systemy Ściankowe Glinik Oddział Gorlice, Grupa Żywiec S.A., Iskra-
-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Za-
kłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”, Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Orlen Południe S.A., PGE 
Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku, PGE Energia Odnawialna S.A. Od-
dział ZEW Dychów w Dychowie, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Powszechna Spółdzielnia Spo-
żywców „Społem” w Katowicach, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług 
Geologicznych „Kruszgeo” S.A., „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
„Zgoda” w Płocku, Zakład Usług Energetycznych „Wod-Rem” Sp. z o.o.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku (spółka z Grupy Kapitało-
wej PGE) jest jedynym przedstawicielem Pomorza wśród laureatów. – Pracodawca 
prowadzi dialog ze związkami zawodowymi, w dobrej atmosferze i w duchu poro-
zumienia – zwraca uwagę Marek Mrozkowiak. 

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest organizowany przez NSZZ 
„Solidarność”, a odbywa się pod patronatem Andrzeja Dudy, prezydenta RP. Celem 
przedsięwzięcia jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu 
dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 
poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnione firmy szanują 
prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. 

Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat. –  Jest on dla nas 
ogromnym wyróżnieniem, szczególnie że o tę nagrodę wystąpili sami pracownicy 
– mówi Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła 
w Gdańsku. –  Praca w energetyce wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Wiele uwagi 
poświęcamy bezpieczeństwu pracy, a otwarty i bieżący dialog z załogą, oparty na 
zaufaniu, pomaga nam się doskonalić i wspiera nasz rozwój. Siłą i źródłem sukcesu 
w każdej firmie są ludzie. To nasz najważniejszy kapitał, a ta nagroda to docenienie 
pracy całego zespołu za otwartość i atmosferę dobrej współpracy oraz wzajemnego 
szacunku wśród załogi – dodaje pani dyrektor. 

PGE Energia Ciepła jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce. Oddział 
Wybrzeże, posiadający dwie elektrociepłownie, odpowiedzialny jest za produkcję 
ciepła dla mieszkańców Trójmiasta, Rumi i Kosakowa. Elektrociepłownie w Gdań-
sku i Gdyni, jak informuje Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia 
Ciepła, zaspokajają ponad połowę potrzeb grzewczych mieszkańców regionu 

(tm)

PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM

Firma z Gdańska 
laureatem konkursu

Statuetki dla laureatów w konkurskie 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
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Ekologicznie 
odpowiedzialni

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

W różnych regionach Polski można 
spotkać się już z hotelami, pensjo-
natami czy gospodarstwami, które 
są proekologiczne i przyjaźnie na-
stawione do ekoturystyki, ale jak je 
odnaleźć? 

Polska Organizacja Turystyczna 
prowadzi konkurs, który wprawdzie 
skupia się na agroturystyce, chcąc w ten 
sposób ją promować, ale niejako przy 
okazji zwraca uwagę także na turystykę 
ekologiczną. Co wyróżnia takie gospo-
darstwa? Na przykład fakt samodziel-
nego przygotowywania w tym miej-
scu chleba oraz korzystania z warzyw 
pochodzących z ekologicznej uprawy 
(w takich właśnie ekoturystycznych 
miejscach możliwie dużo produktów 
wyrosło bądź zostało wyprodukowa-
nych w najbliższej okolicy). 

– W trakcie podróży warto jeść lo-
kalnie, smakować najlepsze miejsco-
we produkty. Pamiętajmy, że import 
żywności to marnotrawstwo energii 
i dodatkowe zanieczyszczenie środo-
wiska gazami cieplarnianymi – zwraca 
uwagę Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.

– Środowisko naturalne to nasz 
skarb narodowy, a dbałość o nie nie 
jest przywilejem, a obowiązkiem 
– przyznają właściciele jednego z eko-
pensjonatów. – Wypoczywając u nas 
masz pewność, że dbamy o otaczające 
nas środowisko naturalne. Korzystamy 
z solarów, ponieważ słońce daje czystą 
i zdrową energię. Mamy ekologiczne 
ogrzewanie – chcemy oddychać po-
wietrzem wolnym od smogu i zanie-

czyszczeń. Nie korzystamy z szamba 
– wszystkie nieczystości z naszego 
hotelu trafiają prosto do gminnej ka-
nalizacji. 

Sami, przed podjęciem decyzji 
w sprawie miejsca noclegu, także mo-
żemy sprawdzić, czy właściciele dbają 
o środowisko naturalne. – Pomocnym 
może okazać się ekologiczny certyfikat, 
który przyznawany jest przedsiębior-
stwom spełniającym określone warun-
ki. W turystyce otrzymują go hotele, 
pola namiotowe i noclegownie, które 
starają się zmniejszyć swój wpływ na 
środowisko. Również aplikacje służą-
ce do dzielenia się opiniami na temat 
m.in. hoteli, np. TripAdvisor, ułatwiają 
poszukiwania, umożliwiając sortowanie 
noclegu według kryterium „ekologicz-

ny” – radzi ekoturystom WFOŚiGW 
w Gdańsku. 

A jeśli mamy wybór między pociągiem 
lub autokarem a samolotem, wybierzmy 
którąś z tych pierwszych opcji, ponieważ 
– choć nie widać tego na co dzień – sa-
moloty mają duży wpływ na środowisko 
i jego stan. Podczas wyjazdu możemy 
spotkać się także np. z jednorazowymi 
przyborami łazienkowymi, które bardzo 
często są w plastikowych opakowaniach. 
Wystarczy z nich nie korzystać, zabierając 
własne kosmetyki. Pamiętajmy bowiem, 
że dbałość o środowisko naturalne wła-
ścicieli miejsca, do którego jedziemy, nie 
zwalnia nas samych od odpowiedzialno-
ści za przyrodę. 

Tomasz Modzelewski

W „Magazynie Ekologicznym” 
od lat przekonujemy, że ochrona śro-
dowiska naturalnego musi stanowić 
jeden z trzech filarów (obok rozwoju 
gospodarczego i szeroko rozumianego 
dobrobytu społeczeństwa) zrównowa-
żonego rozwoju, który jest najlepszym 
długofalowym modelem rozwoju go-
spodarczo-społecznego. Przypomnijmy, 
że według najbardziej rozpowszechnio-
nej definicji ONZ zrównoważony roz-
wój to taki, który „odpowiada obecnym 
potrzebom ludzi bez ograniczania 
przyszłym pokoleniom możliwości do 
zaspokojenia swoich potrzeb”. W ta-
kim ujęciu podstawą zarówno idei, jak 
i praktyki zrównoważonego rozwoju 
staje się właśnie ochrona środowiska 
naturalnego (ładu środowiskowego, 
ekosystemu Ziemi), między innymi w 
zakresie: ograniczenia zużycia energii, 
odpowiedzialnej gospodarki odpada-
mi, łagodzenia skutków zmian klima-
tu, ochrony atmosfery, zasobów wody 
pitnej i bioróżnorodności.

Powyższych celów nie uda się osią-
gnąć bez zaangażowania ludzi i insty-
tucji biznesu. Na szczęście coraz więcej 
decydentów i podmiotów z tego obszaru 
angażuje się w działania proekologiczne 
– na przykład poprzez inwestycje w no-
we i czyste technologie albo w działania 
edukacyjne w ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu (CSR).

Moda i konieczność

Według raportu „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”, 
przygotowanego przez Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu, dobre praktyki 
z zakresu ekologii znalazły się w 2018 r. 
na trzecim miejscu w rankingu naj-
bardziej popularnych obszarów dzia-
łalności CSR (235 proekologicznych 
projektów zgłoszonych przez firmy). 
Bardziej popularne wśród przedsię-
biorców okazały się działania na rzecz 
społeczności lokalnych (601 przypad-
ków) oraz dobre praktyki pracy (417 
przypadków – np. programy zdrowotne 
dla pracowników).  Wydaje się, że tak 
duże zaangażowanie firm w ochronę 
środowiska (w tym edukację) wynika 
zarówno ze swoistej mody na ekologię, 
która zapanowała w ostatnich latach 
(i dobrze!), jak i autentycznego wzro-
stu świadomości decydentów biznesu. 

Obecnie firmy nieangażujące się w 
ochronę środowiska tracą swą markę 
w oczach dużej części konsumentów/
odbiorców. Realnie zostają w tyle w 
porównaniu z konkurencją w swoich 
branżach, jeśli chodzi o klasyczne in-
westycje w rozwój, ponieważ najnow-
sze technologie najczęściej zawierają 
w sobie „komponent” proekologiczny. 
Innymi słowy, firmy zanieczyszczające 
środowisko naturalne mają najczęściej 
po prostu przestarzały, niewydajny park 
technologiczny. 

Ponadto coraz więcej firm edukuje 
swoich pracowników w zakresie eko-
logii. Czasami szkolenia ekologiczne 
wręcz towarzyszą szkoleniom z zakresu 
BHP. Chodzi w nich zarówno o wdro-
żenie proekologicznych procesów 
w ramach wewnętrznych firmowych 
procedur, ale również ogólną edukację 
ekologiczną, przydatną pracownikom 
także po godzinach pracy. Przedsię-
biorstwa ekologicznie odpowiedzial-
ne (bo tak śmiało można je nazywać) 
wspierają również ogólnopolskie lub 
regionalne organizacje pozarządowe 
zajmujące się ochroną środowiska oraz 
sponsorują proekologiczne działania 
lokalnych społeczności (np. szkół). 
Co ważne, jak wynika z przywołane-
go już raportu, większość programów 
środowiskowych przedsiębiorstw dzia-
łających w Polsce ma charakter strate-
giczny i długofalowy. 

Misja ekologiczna

Społeczna odpowiedzialność bizne-
su w zakresie ochrony środowiska po-
winna stanowić element misji przede 
wszystkim dużych zakładów produk-
cyjnych z takich gałęzi przemysłu jak 
energetyka i przemysł chemiczny (w 
tym rafinerie) oraz firm transporto-
wych, spedycyjnych, kurierskich itp. 
Ich działalność w dużym stopniu nie 
pozostaje bez wpływu na otoczenie, w 
którym funkcjonują. Naturalne wydaje 
się ograniczanie negatywnych aspek-
tów tego wpływu (np. podwyższanie 
standardów – nawet ponad wymagane 
prawem normy – produkcji, gospodarki 
odpadami, gospodarki wodno-ścieko-
wej i innych, monitorowanie zagraża-
jących środowisku procedur, regularne 
opracowywanie i publikowanie tzw. 
raportów środowiskowych, szybkie re-

akcje w sytuacjach kryzysowych) oraz 
co najmniej adekwatne „wyrównywa-
nie bilansu ekologicznego” poprzez 
działania prośrodowiskowe w innych 
obszarach aktywności (rekultywacja 
terenu, ochrona środowiskowa terenu, 
na którym działa firma i całego regionu, 
wspieranie organizacji pozarządowych). 
Ponadto każda firma może wdrażać 

konkretne elementy zasad zrównowa-
żonego rozwoju z branży, w której dzia-
ła (np. zrównoważonego budownictwa, 
zrównoważonego transportu, zrówno-
ważonej energetyki itp.). 

Na szczęście coraz więcej przedsię-
biorstw realizuje wymienione powyżej 
i inne podobne działania, a wspomnia-
na już „dobra moda” dotycząca ochrony 

Duży może więcej – zepsuć (zanieczyścić, zdegradować, zatruć), ale też na-
prawić (wyedukować, zainwestować). Na szczęście ta pierwsza sytuacja wy-
stępuje coraz rzadziej, ta druga – coraz częściej. O czym mowa? Oczywiście 
o działalności proekologicznej w funkcjonowaniu największych zakładów 
przemysłowych i przedsiębiorstw.

W zgodzie z przyrodą podczas urlopu
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Zostaw te gadżety, 
 posłuchaj NATURY!

środowiska raczej się rozwija niż prze-
mija. Ekologia staje się standardem 
dobrze (a nie tylko pod kątem działań 
public relations) rozumianej społecznej 
odpowiedzialności biznesu. A to ozna-
cza nie tylko wizerunkową, ale i realną 
„dobrą zmianę” na poziomie zarówno 
poszczególnych przedsiębiorstw, jak 
i całego ekosystemu (regionalnego, 
krajowego i globalnego).

Coraz więcej firm edukuje 
swoich pracowników w zakresie 
ekologii. Chodzi tu zarówno 
o wdrożenie proekologicznych 
procesów w ramach 
wewnętrznych firmowych 
procedur, ale również ogólną 
edukację ekologiczną, 
przydatną pracownikom także 
po godzinach pracy.
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Adam Gotner w grudniu 1970 r. miał 25 lat. 17 grudnia rano wysiadł na peronie Gdynia Stocznia. Znalazł się w tłu-
mie stoczniowców i portowców, którzy chcieli iść do pracy. Nie mieli jak, bo w ich stronę skierowali lufy karabinów 
żołnierze znajdujący się w czołgach, transporterach wojskowych, helikopterach. Adama Gotnera dosięgło sześć 
kul. Przeżył, ale ciężar tamtych tragicznych wydarzeń wywarł piętno na całe jego życie. Pracował wtedy w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni, a wieczorowo uczęszczał do Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku. Dlatego 
pamięta to, co działo się i w Gdańsku, i Gdyni. 

ADAM GOTNER

Noszę w sobie rany

Adam Gotner.

Poniedziałek,  
14 grudnia 1970 r.

Po pracy pojechałem na zajęcia do 
Technikum Budowy Okrętów. Uczyłem się 
tam wieczorowo. Postanowiliśmy z kole-
gą Zygmuntem zobaczyć, co dzieje się 
w Gdańsku. Spałowali nas już na Błędniku, 
Zygmunt potem namawiał mnie, żebym 
przenocował u niego, ale ja nie chciałem, 
tłumaczyłem, że następnego dnia muszę 
iść do pracy. 

Postanowiłem iść na dworzec. Lu-
dzie uciekali do tunelu dworca przed 
milicją. Nagle zobaczyłem oficera wojsk 
lotniczych, który próbował zatrzymać 
uciekających. Wołał do nich: „Nie idź-
cie tam, bo was zagazują!”. Ale nikt go 
nie słuchał. Usiadł więc zrezygnowany 
na ławce. Twarz miał taką, jakby coś 
ważnego przegrał. 

Naprzeciwko dworca PKP w Gdań-
sku był dawniej hotel Monopol. W skle-
pach znajdujących się obok milicjanci 
wybijali szyby. Byłem zszokowany. 

Mieszkałem wtedy na kwaterze 
w Gdyni Orłowie. Do domu wróci-
łem dopiero po 22. Wszyscy na mnie 
czekali, bo to było dosyć późno na po-
wrót ze szkoły. Rozmawialiśmy potem 
długo z kolegami o tym, co działo się 
w Gdańsku. Doszliśmy do wniosku, że 
skoro zadymy były w Gdańsku, to będą 
też w Gdyni. 

Wtorek, 15 grudnia 1970 r.

Pojechałem ze Zdzichem do szkoły 
we Wrzeszczu. Nagle jednak zauważyli-
śmy nad Gdańskiem jakieś łuny świetli-
ste. Chcieliśmy zobaczyć, co się tam dzie-
je, ale postanowiliśmy wpaść najpierw 
do szkoły. Tam wisiała już na drzwiach 
kartka, że zajęcia są odwołane. 

Kiedy wsiadaliśmy do pociągu na 
przystanku Gdańsk Politechnika, cały 
był zapchany ludźmi. Byli tam głównie 
stoczniowcy, wszyscy byli brudni, mieli 
załzawione oczy. Wysiedliśmy w Gdańsku 
Głównym, ale nagle zatrzymał nas kordon 
milicji. Ludzie bali się przejść przez ulicę, 
widząc pałki i tarcze milicjantów, a oni 
zachęcali do tego. Zdecydowała się wyjść 
jakaś kobieta, wtedy milicjanci spałowali 
ją, a ludzie rzucili się na nich. 

Widziałem płaczącego młodego 
żołnierza. Klęczał na ziemi i szlochał, 
ukrywając twarz w dłoniach. Zrobił 
znak krzyża. Ludzie mówili, że przeje-
chał człowieka. Był dowódcą transpor-
tera wojskowego. Mówił, że nie chciał… 
Wszyscy patrzyli na niego. Ale nikt go 
nie atakował. Było mi go żal. Służyłem 
wcześniej w wojsku i wiem, że nie moż-
na odmówić wykonania rozkazu. Nie 
chciałbym być na jego miejscu. 

Potem znalazłem się w holu dwor-
ca  w Gdańsku. Na ziemi leżały wieńce 

kwiatów. Spostrzegłem, że spod nich 
wypływa krew. Leżał tam zmiażdżony 
przez transporter człowiek. Też młody. 

Potem znaleźliśmy się koło hotelu 
Monopol. Goniła nas milicja. Stał tam 
taki „gap”. Nie uczestniczył w zady-
mie, po prostu się patrzył. W pewnym 
momencie milicjanci zaczęli okładać 
go pałami, a Zdzichu spytał się mnie: 
„Czego oni od niego chcą, przecież on 
tylko stał?”. Po drugiej stronie ulicy zda-
rzeniu przypatrywała się grupa około 
150 osób. Wszyscy obserwowali bitego 
przez milicję. Spałowany powłóczył 
nogami, łapał się ściany, chciał dojść 
do ludzi. Ale kiedy mu się to w końcu 
udało, ktoś krzyknął, że to ormowiec, 
więc ludzie zaczęli go okładać pięścia-
mi, kopać.  Był strasznie zmasakrowany, 
miał krew na twarzy. Jakiś mężczyzna 
powiedział, żeby sprawdzić mu doku-
menty. Zdzichu pociągnął mnie za rękę: 
„Stary, chodź, idziemy”. Spanikował. 
Potem przyznał się, że miał legitymację 
partyjną. Bał się, że go zabiją.

Czwartek, 17 grudnia 1970 r.

Wstaliśmy rano jakoś wcześniej, wy-
kąpaliśmy się, założyliśmy czystą bieli-
znę. Tak na wszelki wypadek. Gdyby 
nam się coś stało, żeby nie było wsty-
du. Nie rozmawialiśmy ze sobą. Dzień 
wcześniej wysłuchaliśmy apelu Stani-
sława Kociołka, żeby wszyscy wrócili 
spokojnie do pracy. Poszedłem do Zdzi-
cha do domu w Sopocie Kamiennym 
Potoku.  On nie chciał mnie puścić, bo 
słychać było warkot jadących wozów 
wojskowych. Nie wróżyło to dobrze. 

Kiedy wróciłem do Gdyni Orłowa, 
koledzy mnie opieprzyli, że za długo 

mnie nie było. Martwili się o mnie. Kie-
dy znalazłem się na dworcu Wzgórze 
Nowotki (dziś o. Maksymiliana Kolbe-
go) usłyszałem komunikat, że praca jest 
przerwana, a stoczniowcy mają wracać 
do domu. Było mnóstwo ludzi, nikt się 
nie ruszał. Byłem ze Stachem. Przesko-
czyłem za nim przez płot. Oparliśmy się 
o barierki. Wtedy rozległy się strzały. 

Kiedy zostałem trafiony kulą, pochy-
lałem się nad człowiekiem, który padł. 
Nagle poczułem, że nie mogę nabrać 
powietrza w płuca, nie mogę oddychać. 
Chciałem mu pomóc, pamiętam, jak 
w konwulsjach umierał, ale za chwilę sam 
musiałem walczyć o życie. Pamiętam te 
serie wystrzałów z czołgów. Szedłem po 
leżących ludziach. Zataczałem się. To 
było straszne, myślałem, żeby nie upaść. 
W głowie kołatała mi myśl, że kiedy 
upadnę, zostanę zadeptany. Nagle poczu-
łem, że czyjeś ręce biorą mnie pod ramię. 
To koledzy mnie złapali. I zanieśli do sa-
mochodu. Pamiętam, była to nyska.

W samochodzie leżało wiele osób. 
Powieźli nas do szpitala. Potem dowie-
działem się, że był to pierwszy trans-
port rannych. Na miejscu okazało się, 
że szpital jest okrążony przez wojsko. 
Jakiś żołnierz przystawił mi do skroni 
pistolet. Usłyszałem za plecami czyjś 
głos: „Zostawcie, ranni należą do nas”. 
Pielęgniarki i lekarze nas uratowali. Po 
latach przeczytałem gdzieś, że szpitale 
były przygotowane na przybycie ran-
nych. Pewnie dostali informacje od 
Służby Bezpieczeństwa.

Olga Zielińska 

Fragment wspomnień zamieszczonych 
w grudniowym „Magazynie 
Solidarność” w 2010 roku
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Dwa Grudnie 1970, 1981

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału 
w obchodach 49 rocznicy Grudnia ’70 oraz 38 rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego:

 11 grudnia – 18 grudnia, Gdańsk Wrzeszcz, plac przed siedzibą Radia Gdańsk, 
wystawa „586 dni stanu wojennego” (org. Instytut Pamięci Narodowej – Oddział 
w Gdańsku).

 11 grudnia – 20 grudnia, Gdańsk Wrzeszcz, plac przed siedzibą IPN (al. Grun-
waldzka 216), wystawa „Gdy naród do strajku wyruszył bez broni… Grudzień 
1970” (org. Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku).

 12 grudnia – Gdańsk, Studio Koncertowe Radia Gdańsk, godz. 19.00 – spotka-
nie upamiętniające o�ary stanu wojennego w latach 1981–1983. W programie:
koncert Bartosza Kurowskiego oraz premiera płyty „Grudzień 1981. Pamiętamy!” 
(Organizatorzy: Radio Gdańsk S.A. oraz Energa S.A. Partnerzy: Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Gdańsku, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, Stowarzy-
szenie Godność). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – wstęp za okazaniem 
zaproszeń.

 13 grudnia – Gdańsk, godz. 12.00, plac Solidarności. Złożenie kwiatów i zapa-
lenie zniczy pod tablicą upamiętniającą o�ary stanu wojennego na Wybrzeżu:
Antoniego Browarczyka, Piotra Sadowskiego, Wacława Kamińskiego, Jana Sam-
sonowicza. (org. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”).

 13 grudnia – Gdynia (Dom Rzemiosła), godz. 16.00, Debata na temat Grudnia 
1970 (org. Pomorska Inicjatywa Historyczna). 

 13 grudnia – Gdynia, godz. 18.00: msza św. w kościele oo. Redemptorystów w 
Gdyni w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, program słowno-muzycz-
ny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 
w Gdyni, przejście pod pomnik O�ar Komunizmu przy ul. Pułaskiego, złożenie
kwiatów (org.: Zarząd Regionu Gdańskiego – Oddział NSZZ „Solidarność” w Gdy-
ni i Urząd Miasta w Gdyni).

 13 grudnia – Gdańsk, godz. 18.30: msza św. w bazylice pw. św. Brygidy w Gdań-
sku w intencji O�ar stanu wojennego, zapalenie zniczy pod pomnikiem upa-
miętniającym śmierć Antoniego Browarczyka (org. Federacja Młodzieży Walczą-
cej, Stowarzyszenie Godność). 

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 10.00: plac Solidarności, zapalenie zniczy, złożenie 
wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców m.in. przez czyn-
nych i emerytowanych pracowników Stoczni Gdańsk SA oraz delegacje szkół (Or-
ganizator: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” oraz Komisja Zakładowa NSZZ 
„S” Stoczni Gdańskiej). 

 16 grudnia – Gdańsk, Sala BHP, godz. 13.00 – wręczenie odznaczeń państwo-
wych przez prezesa IPN Jarosława Szarka (org.: Instytut Pamięci Narodowej – Od-
dział w Gdańsku).

 16 grudnia – Gdańsk Łostowice, ok. godz. 15.30. Złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy pod odnowionym przez IPN grobem Antoniego Browarczyka (org. Insty-
tut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku).

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 16.15: zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na 
budynku b. KW PZPR (org. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”).

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 17.00: uroczysta msza święta w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku, przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców, Apel Poległych; 
złożenie wieńców, kwiatów, zniczy, spotkanie w sali Akwen.

 17 grudnia – Gdynia, godz. 6.00: Gdynia Stocznia, pomnik O�ar Grudnia 1970.
Apel Poległych, modlitwa, wystąpienia, składanie wieńców i kwiatów. 

 17 grudnia – Gdynia, godz. 16.30: uroczysta msza św. w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, przemarsz pod pomnik na placu Wolnej Polski (przy Urzę-
dzie Miasta), Apel Poległych i salwa honorowa, modlitwa, wystąpienia, złożenie 
wieńców i kwiatów, przed mszą św. – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, godz. 15.50 (org. uroczystości 
w Gdyni: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” we współpracy z Mia-
stem Gdynia).

 18 grudnia – Łęgowo, godz. 11.00: uroczysta akademia w Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Grudnia 1970 połączona z wręczeniem stypendiów im. NSZZ „Solidar-
ność”. (org. dyrekcja szkoły oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”).
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Obecnie na miejscu dawnego obozu znajduje się dom pomocy społecznej.

Kilkaset osób, począwszy od 13 grudnia 1981 roku, było internowanych 
w Strzebielinku. W zimnych celach, bez wyroków, władza PRL umieszczała 
po kilkunastu zatrzymanych (z czasem, po wizytach delegacji Międzynaro-
dowego Czerwonego Krzyża, więzienny rygor został złagodzony). Jedno-
cześnie funkcjonariusze SB próbowali nakłonić przebywające tam osoby 
do podpisywania deklaracji lojalności lub wręcz współpracy. 

STRZEBIELINKOWCY

Zabierali ich z domów i wieźli przez las

Pierwsi internowani nie wiedzieli, 
dokąd są zabierani. Najpierw trafiali na 
milicyjne komendy, a potem wieziono 
ich dalej bez żadnego wyjaśnienia. Gdy 
opuszczali Trójmiasto, nikomu nie było 
do śmiechu. – Myśleliśmy o najgorszym 
– przyznaje Romuald Plewa, który był 
fotografikiem dokumentalistą począt-
ków NSZZ „Solidarność”. Z kolei An-
drzej Drzycimski usłyszał od milicjan-
tów, którzy go zabierali, że małżeńska 
„obrączka już się nie przyda”. – Gdy 
wszedłem na dyżurkę, zobaczyłem same 
znajome twarze, m.in. aktorów Halinę 
Winiarską i Jurka Kiszkisa oraz Joannę 
Wojciechowicz i kolegów, z którymi parę 
godzin wcześniej rozmawiałem w Stocz-
ni Gdańskiej – opowiada. – Zdjęto nam 
odciski palców i rąk, zabrano do pseu-
dolekarskiego gabinetu. Po krótkiej od-
prawie zostałem zaprowadzony do celi, 
która szybko się zaludniła. Pierwszą 
rzeczą było powieszenie krzyża i uple-
cenie Chrystusa ze znalezionego w celi 
kawałka sznurka konopnego.  

Andrzej Gwiazda, który też trafił 
tam w grudniu 1981 roku, był jednym 

z tych, którzy zaczęli wojnę o święta. 
I osiągnął to sposobem. 

– Jeżeli wyrzucimy gryps, że po-
trzebujemy choinek, to cały ośrodek 
zostanie zawalony tymi choinkami, 
a pan będzie miał kłopoty, żeby wyjść 
z gabinetu – powiedział komendantowi 
obozu. Ten przyznał mu rację. 

– Więc choinka była pod każdą 
celą, ale trzeba było je „ubrać” – doda-
je Gwiazda. 

Złote anielskie włosy powstały ze 
sprutych epoletów komandora mary-
narki. Jeden z więźniów pouczył in-
nych, co i jak trzeba symulować, aby 
dostać od lekarza jakieś smarowidło 
– co i jak na fioletowe, co na czerwone, 
a co na żółte. Te zostały wykorzystane 
do malowania papierków i kartoników. 
Z długo gotowanej pasty do butów od-
lane zostały świeczki.

– Dostaliśmy paczki od rodzin, więc 
była nie tylko choinka, ale również 
wspaniały stół wigilijny. Nie daliśmy 
sobie odebrać świąt Bożego Narodze-
nia – podsumowuje Andrzej Gwiazda. 
–  W okolicach czasu świąt pozwolono 

nam na widzenia z rodziną. Dało to 
możliwość wyrzucenia najważniejszej 
wtedy informacji: że stan wojenny 
został wprowadzony sprzecznie z obo-
wiązującym prawem, jest złamaniem 
konstytucji i przestępstwem. Do dzi-
siaj nie wiem, czemu podziemie tego 
oczywistego faktu nie wykorzystało do 
walki z WRON-ą.

Kolejne osoby trafiały do Strzebie-
linka wiosną, a także latem. Obóz stał 
się jednym z największych i najdłużej 
funkcjonujących ośrodków przetrzy-
mujących opozycjonistów. Dowożono 
bowiem duże grupy mężczyzn (kobie-
ty były tylko w początkowym okresie) 
z likwidowanych Potulic, a także np. 
z warszawskiej Białołęki, Nysy, Wado-
wic czy Zielonej Góry. 

– Różnorodność społeczności obo-
zowej powodowała, że rodziło się wiele 
inicjatyw – mówi Andrzej Drzycimski. 
–  Jedną z nich było namalowanie obra-
zu Matki Boskiej Częstochowskiej przez 
kolegę z grupy toruńskiej. Wiązało się 
to z 600-leciem obecności jej wizerunku 
na ziemiach Polski. Po zlikwidowaniu 
obozu obraz, nazwany przez nas Ma-
donną Strzebielińską, zaginął, odnalazł 
się dopiero kilka lat temu. Podobnie 
było z krzyżem. Okazało się, że jeden 
z klawiszy przerzucił go na zewnątrz 
i ponad 20 lat trzymał w stodole. Tro-
chę przez ten czas zbutwiał, ale jest. Tak 
jak obraz. Odtąd, gdy przyjeżdżamy na 
nasze msze święte, stoją razem w ko-
ściele parafialnym św. Józefa Robotnika 
w Gniewinie. 

Spotkania w tym miejscu odbywa-
ją się regularnie od kilku lat. –  Tylko 
obecność nasza, ofiar, i tych, którzy 
chcą pamiętać, nie pozwala sprawcom 
żyć spokojnie – mówił podczas jednej 
z takich wizyt przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla. –  Nasza pamięć 
to zabezpieczenie, aby nigdy więcej do 
takich zdarzeń nie doszło, ale czy sama 
pamięć wystarczy? Chcielibyśmy, aby 
nikt więcej nie musiał występować 
w proteście przeciwko łamaniu praw 
człowieka i w obronie prawa do god-
nego życia.

Obóz w Strzebielinku był jednym 
z kilkudziesięciu miejsc odosobnienia 
dla działaczy opozycji uznanych przez 

Pożegnanie Strzebielinkowców
W ostatnim czasie odeszły dwie kolejne osoby, które były więzione w Strze-
bielinku.

– STEFAN OLSZEWSKI poświęcił się „Solidarności” bez reszty, był młodym tokarzem 
pracującym na stacji PKP Toruń Wschód. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej, de-
legatem na I Walne Zebranie Delegatów  oraz członkiem Zarządu Regionu Toruńskiego, 
na tyle niebezpiecznym dla władz PRL-u, że umieszczono go na liście przeznaczonych 
do internowania. Najpierw były to Potulice, a następnie Strzebielinek. Służba Bezpie-
czeństwa nękała go na różne sposoby. Nie dawał się złamać. Aktywnie działał w pod-
ziemnych strukturach, kolportując prasę i wydawnictwa, uczestnicząc w manifestacjach 
i solidarnościowych pielgrzymkach. Odtwarzał struktury związku na kolei, gdy zaczęły 
się pojawiać szanse na reaktywowanie NSZZ „Solidarność” – wspominają go członkowie 
Stowarzyszenia „Strzebielinek”. 

Z kolei 31 października zmarł JAN WANDAS, który był przewodniczącym KZ NSZZ 
„Solidarność” w gdyńskim Transoceanie. – Traktowali nas jak więźniów, a my mówiliśmy, 
że nie zapadły żadne wyroki, więc jakim prawem zostaliśmy więźniami – mówił jesienią 
tego roku w wywiadzie udzielonym „Magazynowi”. – Pokażcie nam te wyroki! Oni na to, 
że nie. No to nie będziemy rozmawiać, skoro traktujecie nas jak bandytów… Po wypusz-
czeniu wrócił do zakładu pracy, gdzie dowiedział się, że oczywiście nie ma już pracy i ma 
sobie czegoś poszukać. Nie było to łatwe. 

Wojskową Radę Ocalenia Narodowego 
za osoby niebezpieczne dla porządku. 
„Pozostawienie obywatela na wolności 
zagrażałoby bezpieczeństwu państwa 
i porządkowi publicznemu” – taki 
wpis w decyzji o internowaniu ma m.in. 
Adam Rosiński, który pracował w wej-
herowskim PKS. 

Miejsce funkcjonowało do grudnia 
1982 roku. Łącznie przewinęło się przez 
Strzebielinek prawie 500 osób, a wśród 
nich takie znane nazwiska, jak Lech 
Kaczyński, Maciej Jankowski, Karol 
Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz czy 
Jacek Merkel. Po uzyskaniu skierowa-

nia do szpitala kilka osób uciekło (m.in. 
Krzysztof Wyszkowski). Inne były prze-
trzymywane do czasu zwolnienia, ale to, 
co ich łączyło, to próby złamania.

– Każdemu proponowali współpracę 
– opowiada Roman Kuczkowski, które-
go SB chciała przekupić mieszkaniem. 
– W zamian za to miałem być gumo-
wym uchem i donosić o tym, co usłyszę. 
Nie złamali mnie, ale ojciec powiedział 
mi wówczas: „Synu, zabiorą ci zdrowie, 
tutaj jesteś spalony”. 

Dotyczy to jednak sytuacji, gdy ro-
dziny już wiedziały, gdzie przebywają 
ich najbliżsi. 

– Brat mnie szukał, poszedł na WSW, 
ale mu powiedziano, że nikogo takiego 
nie mają. Podobnie w MO. Ja sam decy-
zję o internowaniu otrzymałem dopiero 
po miesiącu. Znalazła się tam informa-
cja, że pozostawienie mnie na wolności 
naraża społeczeństwo województwa 
gdańskiego na anarchizację życia spo-
łecznego – mówi Mirosław Kamieński. 
– Początkowo na spacery wypuszczano 
każdą celę z osobna, później tego zanie-
chano. Dało to nam możliwość organi-
zowania pochodów 1- i 3-majowych, 
oczywiście nielegalnych, czy też procesji 
Bożego Ciała. Wielkim przeżyciem były 
dla nas wizyty przedstawicieli Episkopa-
tu Polski. W czasie rocznego internowa-
nia poznałem wielu wspaniałych ludzi, z 
których część odegrała znaczącą rolę w 
późniejszych przemianach w Polsce.

Tekst i zdjęcia
Tomasz ModzelewskiAndrzej Drzycimski jest jednym z autorów książkowych wspomnień ze Strzebielinka.

Obóz w Strzebielinku był 
jednym z kilkudziesięciu miejsc 
odosobnienia dla działaczy 
opozycji uznanych przez 
Wojskową Radę Ocalenia 
Narodowego za osoby 
niebezpieczne dla porządku. 
„Pozostawienie obywatela 
na wolności zagrażałoby 
bezpieczeństwu państwa  
i porządkowi publicznemu”...

Internowany w Strzebielinku 
Leon Stobiecki.

Kilka lat temu na murze dawnego obozu zostały zawieszone pamiątkowe tablice, 
w tym z pełną listą internowanych.
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Już ponad 150 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” 
zostało wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową. W Regionie 
Gdańskim ma ją już ponad 12 tysięcy członków Związku. Od ponad roku 
posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na sta-
cjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także ze zniżki na ubezpieczenia w PZU, 
w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” oraz skorzy-
stać ze specjalnej oferty  Banku Pekao S.A. 

O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać, należy 
w pierwszej kolejności wyrobić sobie legitymację elektroniczną.

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” można po-
brać ze strony www.solidarnosc.gda.pl. Należy go wypełnić, podpisać i przekazać 
do organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski trafiają do Zarządu 
Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje 
legitymacje. Dokument ważny jest 12 miesięcy i po tym okresie organizacja związ-
kowa powinna przesłać informację o jej przedłużeniu.

Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”

Członkowie „Solidarności” z elektroniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc. 
zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ 
„Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do programu, wystarczy wypełnić formularz przystąpienia 
do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU 
SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL. Agent sprawdzi 
uprawnienia do zniżki, której udzieli po pozytywnej weryfikacji. 

O czym należy pamiętać?
 zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
 właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
 zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
 z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach 

jednej umowy ubezpieczenia.
Zniżka przysługuje na:
 PZU Auto: AC, OC, NNW Max,
 PZU Dom,
 PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne,
 PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, 

Mienie ruchome, NNW Rolnika,
 PZU Wojażer.

Poza przedstawioną ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp do obsługi prawnej, moż-
liwości sprawdzenia pojazdu przez specjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży 
auta, rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt AGD marki Philips. Szcze-
gółowa oferta dostępna jest pod adresem: klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc.

Pekao S.A.

Również Pekao S.A. przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, za-
równo dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem 
skorzystania z niej jest przedstawienie legitymacji NSZZ „Solidarność” w placów-
ce Banku Pekao S.A. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku 
płatniczego, obsługę karty debetowej czy wypłaty z obcych bankomatów przez 
24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. 

LOTOS

Związkowcy oraz ich rodziny  otrzymują zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny 
do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe. Użytkownicy związkowych 
kart otrzymują rabaty: 10 groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, 
LPG) lub 15 groszy – paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), Gaz LPG: 7 
groszy/litr, a także 10-procentową zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup 
olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-procentową zniżkę na usługi myjni.

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator 
wg uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na wiele produk-
tów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator/nagrody.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Elektroniczna
legitymacja członkowska

Masowce

Kontenerowce

Tankowce

Gazowce

Drobnicowce

Konstrukcje offshore

Statki pasażerskie
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Ewolucja europejskiego portfela zamówień 
według rodzajów statków

Sytuacja na europejskim i świato-
wym rynku stoczniowym, a także 
Biała Księga, czyli wizja SEA Eu-
rope na rok 2030 i kolejne lata 
– to główne tematy posiedzenia 
Europejskiego Komitetu Dialogu 
Społecznego Sektora Stocznio-
wego, który obradował w Brukseli 
8 listopada 2019 r. 

NSZZ „Solidarność” reprezentowali: 
Marian Krzaklewski, członek Europej-
skiego Komitetu Przemian Społecz-
nych, Mirosław Piórek, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego 
i jego zastępca Krzysztof Żmuda (obaj 
są członkami Europejskiego Komitetu 
Dialogu Społecznego Sektora Stocznio-
wego). Obecny był również Ireneusz 
Karaśkiewicz, dyrektor biura Związku 
Pracodawców Forum Okrętowe.

W obradach uczestniczyli przed-
stawiciele europejskiego sektora stocz-
niowego z: Niemiec, Francji, Holandii, 
Hiszpanii, Portugalii, Finlandii i Polski 
reprezentujący związki zawodowe zrze-
szone w Industriall Europe, pracodaw-
ców zrzeszonych w SEA Europe. Obec-
ni byli również przedstawicieli Dyrekcji 
Generalnej dla Sektora Stoczniowego 
Komisji Europejskiej. 

Jednym z tematów spotkania był ma-
nifest dla Europejskiego Sektora Stocz-
niowego, który po kilkuletniej dyskusji w 
październiku 2018 roku został podpisa-
ny i który zawiera najważniejsze zagad-
nienia dotyczące sektora stoczniowego. 
Zdaniem związkowców z Hiszpanii do-
kument ten powinien być wdrażany we 
wszystkich krajach członkowskich przy 
dużym wsparciu Komisji Europejskiej. 

Niebieska gospodarka
EUROPEJSKI KOMITET DIALOGU SPOŁECZNEGO SEKTORA STOCZNIOWEGO 

Podczas listopadowej konferencji 
omówiono także sytuację na rynku okrę-
towym. Podczas dyskusji zwracano uwa-
gę na zagrożenia, jakie dla europejskich 
stoczni stanowią dotowane przez rządy 
stocznie w Korei Południowej i Chinach. 
I tak, w ciągu ostatnich 20 latach przy-
rost produkcji w Chinach wyniósł 914 
proc., gdy w tym samym czasie w Eu-
ropie odnotowano spadek o 54 proc. Po 
roku 2008 opłacalność produkcji stocz-
niowej w Europie jest poniżej poziomu 
inflacji, z tendencją pogłębiającą się. 
Taka sytuacja powoduje, że armatorzy 
przenoszą swoje zamówienia, głównie 
na statki towarowe, do Chin i Korei Płd. 
W Europie zaczął dominować głównie 
rynek budowy promów i statków wy-
cieczkowych. Jednak w ostatnich czte-
rech latach zaobserwowano niepokoją-
cy wzrost zamówień na promy i statki 
wycieczkowe w Chinach. 

Zdaniem uczestników dyskusji 
Komisja Europejska musi opracować 
spójną politykę przemysłową dla Eu-
ropy. Nie może być tak, że armatorzy 
otrzymujący wsparcie z funduszy eu-
ropejskich zamawiają statki w Chinach 
czy Korei Płd., to jest w krajach, gdzie 
nie stosuje się norm i standardów panu-
jących w stoczniach europejskich. Po-
winny być przyjęte uregulowania unie-
możliwiające finansowanie z funduszy 
UE przedsiębiorstw, które utrzymują 
dumping socjalny i zakłócają globalne 
warunki działania.

Innym zjawiskiem występującym 
w sektorze stoczniowym jest duży 
udział pracowników migracyjnych. 
Wielu pracowników migracyjnych ma 
tzw. niepewne zatrudnienie, to praca 
niechroniona, np. umowa zlecenie na 
krótki okres. W większości krajów jest 
to na poziomie 20–30 proc., jednak w 
krajach południowej Azji zwłaszcza 
przy pracach demontażu, złomowaniu 
statków ten problem dotyczy od 65 do 
95 proc. ogółu zatrudnionych. Świa-
towa federacja IndustriAll prowadzi 
działania zmierzające do poszanowania 
norm pracy na właściwym poziomie i 
zachowania wszelkich przepisów bez-
piecznej pracy. Duży problem stanowi 
bariera językowa, trudno kogoś szkolić 
pod względem BHP czy mówić o pod-
noszeniu kwalifikacji, kiedy nie można 
się porozumieć. Pracownicy migracyj-
ni na krótkoterminowych umowach 
nie są też objęci układami zbiorowymi, 
co w konsekwencji obniża ich poziom 
życia. 

Tematem obrad był także projekt re-
alizowany z funduszy unijnych, a mają-
cy na celu przygotowanie i znalezienie 
rozwiązań dla sektora w ramach po-
szukiwania nowych kwalifikacji zwią-
zanych z wdrażaniem Przemysłu 4.0. 
W ramach projektu eksperci przyjrzą 
się wpływowi technologii Przemysłu 
4.0 na miejsca pracy, zidentyfikuje się 
nowe zawody oraz zdiagnozuje braki 
umiejętności i potrzeby związane z 
określonymi zawodami. Projekt stworzy 
podstawy do zaprojektowania niezbęd-
nych szkoleń, aby pomóc przemysłowi i 
pracownikom w zlikwidowaniu ziden-
tyfikowanych deficytów. 

(mk)
(na podstawie sprawozdania 

przygotowanego przez 
Krzysztofa Żmudę)

Oceany i morza zajmują 71 proc. powierzchni Ziemi, zawierają 97 proc. zasobów 
wody, a zatem są kluczem do życia dla ludzkości. Dla Europy sektor morski i niebie-
ska gospodarka mają zasadnicze znaczenie. Ponad 80 proc. handlu zewnętrznego 
UE i 40 proc. handlu wewnętrznego UE odbywa się drogą morską, a unijna żegluga 
kontroluje ponad 40 proc. światowej �oty. Niebieska gospodarka nie tylko generu-
je roczny obrót w wysokości 566 miliardów euro i wartość dodaną 174 miliardów 
euro, ale także tworzy miejsca pracy dla prawie 3,5 miliona osób. Zarówno w 
sektorze morskim, jak i w niebieskiej gospodarce europejskie stocznie i producenci 
sprzętu morskiego (zwani „sektorem technologii morskiej”) stanowią główny �lar. 

Wielu pracowników 
migracyjnych ma tzw. 
niepewne zatrudnienie, to 
praca niechroniona, np. 
umowa zlecenie na krótki 
okres. W większości krajów 
jest to na poziomie 20–30 
proc., w krajach południowej 
Azji dotyczy to nawet 95 proc. 
ogółu zatrudnionych. Duży 
problem stanowi bariera 
językowa, trudno kogoś 
szkolić pod względem BHP 
czy mówić o podnoszeniu 
kwalifikacji, kiedy nie można się 
porozumieć. 
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5 listopada w gdańskiej siedzibie 
NSZZ „Solidarność” odbył się Woje-
wódzki Konkurs Muzyczny „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”. Patrona-
mi konkursu są Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku oraz Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Or-
ganizatorem zaś Międzyregionalna 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Wielkie uznanie należy 
się też nauczycielom przygotowującym 
uczestników do konkursu.

To swoista lekcja patriotyzmu, 
przygotowana przez oświatową „S”. 
Szczególne znaczenie ma zatem wła-
sna interpretacja pojęcia patriotyzmu. 
Z niekłamanym wzruszeniem wysłu-
chaliśmy wykonań dobrze znanych, 
starszych utworów, jak i tych nowych lub 
w nowych aranżacjach, jak np. „Psalm 
stojących w kolejce” z Kolędy Nocki, 
„Niepodległa Niepokorna”, „Moja mała 
dziewczynko z AK”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”, „Kiedy żołnierze wracają”, 
„Dziewczyna z granatem” czy też psalm 
piaśnicki oraz wiele innych wykonań. Jak 
choćby w aranżacji Weroniki Korthals i 
wykonaniu młodziutkiej Zosi Tartas 
śpiewające pytanie „Co to jest niepodle-
głość?” lub wzruszająca literatura faktu 
wydana przez Muzeum Powstania War-
szawskiego i wyśpiewana pt. „Czy woj-
na jest dla dziewczyn”. Niepokojącym w 
swym wyrazie i w ukrytym przekazie był 
tekst Antoniny Krzysztoń „Braciszku”: 
Pada, na dworze już ściemniało/Oj, ta 
noc nie będzie krótka/Baranka wilkom 
się zachciało/Braciszku – szczęknęła 
furtka… wyśpiewany przez Julię Lepak 
z Chojnic. I wiele, wiele innych wykona-
nych podczas konkursu.

 Łącznie zgłosiło się 230 uczniów, 
którzy wykonali 47 utworów, ocenia-
nych w czterech kategoriach: uczniowie 
klas I–IV SP, V–VIII SP, szkół ponad-
podstawowych, chóry, to uczniowie ze 
szkół m.in.  z Gdańska, Gdyni, Wejhe-
rowa, Rumi, Kiełpina, Miastka, Żar-
nowca, Połczyna, Miłobądza, Tczewa, 
Chojnic.

WOJCIECH KSIĄŻEK, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

– Za nami szósta edycja Wojewódzkiego Konkursu Mu-
zycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”, który co dwa lata 
organizuje gdańska Sekcja Oświaty (na przemian z konkur-
sem plastycznym).

Muzyka kształci i wychowuje. Przez kilka godzin budynek 
„S” dźwięczał od muzyki, śpiewu, emocji młodych wykonaw-
ców. Wzruszające były słowa pieśni patriotycznych (w tym  
o zbrodni w lasach Piaśnicy), piękne głosy wykonawców.

Zwracała uwagę praca nauczycieli opiekunów. Wielki 
szacunek należy się za ich zaangażowanie, przekaz wiedzy, 

umiejętności, wkład serca. Ostatnio częściej krytycznie mówi się o tej grupie pracow-
niczej. Pamiętajmy jednak, że naród, który nie szanuje swoich nauczycieli, skazany 
jest na bylejakość.

Specy�ka tego konkursu polega na tym, iż oprócz występów młodzi ludzie są też
oprowadzani (m.in. przez Romana Stegarta i przeze mnie) po miejscach szczegól-
nych, ważnych dla „Solidarności”, jak pomnik Poległych Stoczniowców, gdzie zapa-
lają znicze, i historyczna Sala BHP. To ważne, aby młodzi ludzie doświadczyli piękna 
muzyki, śpiewu, ale też historii, dotknęli dziedzictwa „S”.

Wysiłek organizacyjny jest spory, wystąpiło aż 230 uczniów. Tym większe podzię-
kowania dla osób wspierających, w tym wolontariuszy z „S” oświatowej w Gdańsku, 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, redakcji „Magazynu”, jurorów (Andrzej Koła-
kowski, Ewa Rocławska, Aleksandra Lewicka, Renata Tkaczyk). 

W kategorii solistów z klas I–IV 
szkół podstawowych nagrody otrzy-
mali: I miejsce – Adam Kordowski ze 
Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku 
(opiekun – Wojciech Kęsy), II miejsce 
– Justyna Stefańska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 44 w Gdańsku (opiekun – 
Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz), 
II miejsce – Zofia Tartas z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie 
(opiekun – Weronika Korthals).

W kategorii solistów z klas V–VIII 
szkół podstawowych nagrody otrzyma-
li: I miejsce – Andrzej Boguszewski ze 
Szkoły Podstawowej nr 92 w Gdańsku 
(opiekunowie – Iwona Boguszewska, 
Paweł Nowicki), II miejsce – Marta 
Sowińska ze Szkoły Podstawowej nr 56 
w Gdańsku (opiekunowie – Dominika 
Borowik, Anna Buczko), III miejsce – Oliwia Antkowiak ze Szkoły Podstawowej 
w Miłobądzu (opiekun – Grażyna Neumann). 

W kategorii solistów ze szkół ponadpodstawowych nagrody otrzymali: I miejsce 
– Julia Lepak z Zespołu Szkół w Chojnicach (opiekunowie – Maciej Werra, Krzysz-
tof Bigus), I miejsce – Weronika Przychodzeń z III Liceum Ogólnokształcącego w 
Gdyni (opiekun – Anna Bronowicka), II miejsce – Paweł Chyła z Zespołu Szkół 
Technicznych w Tczewie (opiekun – Daria Gromowska), III miejsce – Angelika 
Bogdańska z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (opiekun – Piotr Krysz-
tofiak).

W kategorii zespołów nagrody otrzymali: I miejsce – Zespół Czternastki ze 
Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku (opiekun – Magdalena Lipka), II miejsce 
– Chór ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku (opiekunowie – Dominika Bo-
rowik, Anna Buczko), II miejsce – Zespół „Oktecik” ze Szkoły Podstawowej nr 52 
w Gdańsku (opiekun – Katarzyna Kierejsza), III miejsce –„School Life” – Zespół 
Instumentalno-Wokalny ze Szkoły Podstawowej w Kiełpinie (opiekunowie – Grze-
gorz Laskowski, Szymon Lewandowski).

Wyróżnienia otrzymali: Kalina Smolińska ze Szkoły Podstawowej w Miłobądzu 
(opiekun – Grażyna Neumann), Zbigniew Trusewicz ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Wejherowie (opiekun – Joanna Rompza), Jakub Garski ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Tczewie (opiekun – Bożena Kępka), Aleksandra Wróblewska ze Szkoły 
Podstawowej nr 79 w Gdańsku (opiekun – Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz), 
Julia Damaszk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku (opiekun 
– Aleksandra Białk), Zuzanna Polańska z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 
(opiekun – Beata Filipp), „Sarnowitz” ze Szkoły Podstawowej w Żarnowcu (opiekun 
– Bartłomiej Szefke), Trio: Paweł Kiedrowski, Kamil Leszczyński, Jerzy Terlecki z 
Zespołu Szkół w Chojnicach (opiekunowie – Maciej Werra, Krzysztof Bigus), Paweł 
Laskowski –perkusista zespołu „School Life” ze Szkoły Podstawowej w Kiełpinie 
(opiekunowie – Grzegorz Laskowski, Szymon Lewandowski).

Organizator konkursu – Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku – przyznał wyróżnienie dla: Dominiki Kędzierskiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku (opiekun – Joanna Witczak-Romanowska) 
I Chóru „Konsonanse” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku (opiekunowie – Sła-
womir Wolski, Aleksander Jurc).

Śpiewana lekcja patriotyzmu 
KONKURS MUZYCZNY „POLSKA – MOJE MIEJSCE, MÓJ KRAJ”

Uczestnicy konkursu mieli okazję uczestniczyć w krótkich lekcjach historii najnowszej pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 
i w Sali BHP. W roli prelegentów wystąpili Roman Stegart i Wojciech Książek.
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 – Konkurs jest wielkim przeży-
ciem, sporą dawką patriotyzmu. Jest 
też wielką dawką piękna. Nie byłoby 
tego przedsięwzięcia bez wspaniałych 
polskich nauczycieli. W tym roku po 
nas nieco jeżdżono. Niesprawiedliwie. 
Dziękuję za wkład pracy, dziękuję wy-
konawcom, opiekunom, jurorom, spon-
sorom, gdańskiej oświacie – mówił na 
zakończenie konkursowych przesłu-
chań Wojciech Książek, przewodni-
czący MSOiW NSZZ „S” z siedzibą w 
Gdańsku. 

Laureaci pierwszych miejsc w ka-
tegorii muzycznej otrzymają dyplomy 
i stypendia NSZZ „Solidarność” ufun-
dowane przez Związek i Pomorską 
Fundację Edukacji i Pracy. Wyróżnieni 
otrzymają dyplomy oraz nagrody rze-
czowe ufundowane przez „Solidarność” 
i pozyskanych sponsorów. Wyróżnie-
niem specjalnym będzie zaś propozycja 
występu podczas uroczystości organi-
zowanych przez NSZZ „Solidarność”. 

Najpewniej wręczenie nagród odbędzie 
się z początkiem grudnia. Finałowe wy-
stępy laureatów odbędą się 2 i 3 grudnia 
br. w Gdańsku.

(asg)

Wyniki konkursu

To swoista lekcja patriotyzmu, 
przygotowana przez 
oświatową „S”. Szczególne 
znaczenie ma zatem własna 
interpretacja pojęcia 
patriotyzmu. Z niekłamanym 
wzruszeniem wysłuchaliśmy 
wykonań dobrze znanych, 
starszych utworów, jak 
i tych nowych lub w nowych 
aranżacjach.

I miejsce w kategorii zespołów – Zespół Czternastki ze Szkoły Podstawowej  
nr 14 w Gdańsku.

Zdobywca I miejsca w kategorii solistów 
z klas I–IV – Adam Kordowski ze Szkoły 
Podstawowej nr 29 w Gdańsku.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5213,27 zł wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w 
październiku 2019 r. W porównaniu z 
wrześniem 2019 r. wzrosło o 2,5 proc.
5,1 proc. według wstępnych danych 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wyniosła stopa bezrobo-
cia rejestrowanego w październiku 
2019 r. W porównaniu z wrześniem 
2019 r. nie zmieniła się.
O 7 pozycji – na 40. miejsce – spadło 
miejsce Polski w tegorocznej edycji 
rankingu Doing Business, który oce-
nia gospodarki pod kątem regulacji 
najbardziej przyjaznych biznesowi.
O prawie 37 000 samochodów wię-
cej obejmował rynek samochodów 
używanych w Polsce w październiku 
2019 r. w porównaniu z wrześniem 
2019 r. według raportu AAA Auto, 
opartego na analizie danych doty-
czących sprzedaży aut używanych 
w komisach, na stronach interneto-
wych oraz u dealerów samochodów 
używanych.
O 10,8 proc. więcej mieszkań odda-
no do użytkowania od stycznia do 
października tego roku w porówna-
niu z analogicznym okresem 2018 
roku.
O 10 proc. spadł odsetek Polaków 
codziennie palących tytoń w 2019 r. 
w porównaniu z wynikami badania 
w 2011 r. 
O 7,8 proc. zwiększyła się produkcja 
przemysłowa w październiku tego 
roku w porównaniu z wrześniem 
ubiegłego roku.

LICZBA MIESIĄCA
54 proc.
Polaków deklaruje że jest w stanie zapła-
cić więcej za garderobę wyprodukowaną 
w naszym kraju – wynika z raportu �rmy 
doradczej KPMG.
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Jakie wartości są dla ciebie ważne? 
O odpowiedź na to pytanie zostali popro-
szeni respondenci opracowania wykona-
nego przez Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza 
na podstawie danych Głównego Urzędu 
Statystycznego. W 2019 roku 80 proc. 
badanych wskazało na szczęście rodzin-

ne. Dla 55 proc. nadrzędną wartością jest 
zachowanie dobrego zdrowia. 48 proc. 
wskazało na spokój. Dla 45 proc. decydu-
jące jest grono przyjaciół, a dla 42 proc. 
– szacunek innych ludzi. Również 42 proc. 
odpowiedziało, że decydujące jest dla 
nich uczciwe życie, a zaledwie 36 proc. 
wskazało pracę zawodową.

Kupujemy warzywa. Jesteśmy patrio-
tami gospodarczymi, więc sięgamy po 
produkty z wywieszkami informującymi 
o polskim pochodzeniu. A tak naprawdę 
to produkt zagraniczny. Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przygoto-
wał raport na temat owoców i warzyw 
dostępnych w polskich sklepach. Jego 
autorzy wzięli pod lupę 96 sklepów na-
leżących do 18 sieci handlowych. Oka-
zało się, że co dziesiąte rzekomo polskie 
warzywo lub owoc w rzeczywistości po-

chodziło z innego kraju. Urzędnicy od-
kryli na przykład, że seler, który według 
informacji zamieszczonych na tabliczce 
jest polski, po przeczytaniu informacji na 
opakowaniu okazuje się „przybyszem” 
z Holandii. Z kolei czosnek, według 
wywieszki również polski, został przy-
wieziony z Egiptu, na co wskazują dane 
z faktury. Jeszcze ciekawszym przypad-
kiem okazuje się cebula, mająca… cztery 
kraje pochodzenia: Polskę, Francję, Ho-
landię i Słowację.

2019 rok dobiega końca. Czy był 
taki, jak chcieliśmy? Pod koniec 2018 
roku Polacy, którzy wzięli udział w ba-
daniach przeprowadzonych przez Zwią-
zek Banków Polskich, deklarowali, że w 
2019 roku najbardziej życzyliby sobie 
zdrowia – taką odpowiedź podało aż 
81 proc. badanych. 49 proc. chciałoby 
unikać problemów finansowych, 38 
proc. – żyć bardziej aktywnie, a 31 proc. 
– awansować lub otrzymać podwyżkę. 

Około 28 proc. deklarowało pragnienie 
lepszej pracy, ewentualnie założenia 
bądź rozwoju własnej firmy, 13 proc. 
– założenia lub powiększenia rodziny, a 
11 proc. – mniejszej ilości pracy. O ile ży-
czenia zdrowia i stabilności ekonomicz-
nej są raczej niezmienne, o tyle pozosta-
łe życzenia mogły zostać spełnione. Czy 
2019 rok był zgodny z oczekiwaniami? 
A może życzenia będą musiały „przejść” 
na 2020 rok?

W Internecie krążą różne historie prezen-
tujące przykłady nieostrożnego publikowania 
treści na portalach społecznościowych – ktoś 
zamieścił zdjęcie z wycieczki w czasie, gdy 
przebywał na zwolnieniu lekarskim, ktoś inny 
w obraźliwy sposób scharakteryzował klienta, 
podając jego imię i nazwisko. Dlatego w no-
wym roku warto przejrzeć swój pro�l i usunąć 

z niego wszystkie wpisy, które mogą zostać 
uznane za agresywne, na przykład zawierają-
ce wulgaryzmy. Źle odbierane są również ob-
raźliwe lub okrutne żarty, a także negatywne 
opinie na temat pracodawcy. Wreszcie należy 
unikać zamieszczania wpisów zawierających 
wulgaryzmy, źle świadczą o nas również rażą-
ce błędy ortogra�czne, składniowe itd.

Jednym z najpopularniejszych polskich 
zwyczajów bożonarodzeniowych jest pozo-
stawianie dodatkowego nakrycia podczas 
kolacji wigilijnej. Skąd wzięła się ta tradycja? 
Jej korzenie sięgają pogańskich obrzędów 
przesilenia zimowego. Dawni Słowianie 
wierzyli, że tego szczególnego wieczoru du-
sze zmarłych odwiedzają żyjących bliskich. 
Na takiego gościa z zaświatów czekało pu-
ste miejsce przy stole, a nikomu z żywych 
nie wolno było ani na chwilę przysiąść w 
tym miejscu. W chrześcijaństwie zwyczaj 
został zachowany w nieco zmienionej for-
mie – niespodziewanym gościem było od-
tąd narodzone Dzieciątko Jezus.

Z czasem ta interpretacja została wy-
parta przez inną, zgodnie z którą puste 
miejsce czekało na wędrowca, niekiedy 
traktowano je również jako symbolicz-
ne przypomnienie o bliskiej osobie, 
która nie mogła przybyć, ale w głębi du-
cha pozostawała nadzieja na jej niespo-
dziewane pojawienie się – w czasach 
najazdów tatarskich kimś takim mógł 
być na przykład uprowadzony w zw. 
jasyr, a wiele lat później – w stanie wo-
jennym – internowany. Współcześnie za 
niespodziewanego gościa najczęściej 
uważa się człowieka bezdomnego lub 
samotnego.
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KTÓRE WARTOŚCI UWAŻA PAN/PANI ZA NAJWAŻNIEJSZE 
W SWOIM CODZIENNYM ŻYCIU?

Wartości w życiu Polaków

Polskie owoce i warzywa?

Jaki był ten rok?

Skrócenie tygodnia pracy z pięciu do 
czterech dni w japońskiej �lii �rmy Mi-
crosoft skutkowało wzrostem wydajności 
pracowników o 40 procent. W ramach eks-
perymentu przeprowadzonego w sierp-
niu 2019 roku każdy pracownik zatrud-
niony na pełen etat w piątek udawał się 
na płatny urlop, skrócono też czas trwania 
korporacyjnych spotkań do maksymalnie 

30 minut. Wnioski były zaskakujące – wy-
dajność pracy nie tylko nie spadła, ale 
nawet wzrosła, a dodatkową korzyścią był 
spadek kosztów elektryczności. Wcześniej 
podobny eksperyment przeprowadziła 
nowozelandzka �rma Perpetual Garden 
i jego wyniki okazały się podobne – na 
skróceniu tygodnia pracy skorzystali za-
równo pracownicy, jak i pracodawca.

Dłuższy weekend, większa wydajność?

Postanowienie noworoczne: przegląd profilu 

Niespodziewany gość, czyli kto?

Podaż w świecie zachodnim to złoty róg obfitości, ale nie nadąża 
za nią popyt. Zabijają go nierówności, bo bogaci są obkupieni, 
a biednych nie stać. Dlatego ważne są nowe koncepcje kształtowania 
popytu, co ściśle łączy się z polityką społeczną.

prof. Elżbieta Mączyńska, 
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
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Internetowe ćwierkanie  
na cenzurowanym
Możliwość szybkiego przekazywa-
nia informacji i zdjęć, a także ła-
twego kontaktu z innymi osobami 
to tylko jedna strona mediów spo-
łecznościowych. Na przeciwległym 
krańcu mamy przypadek cenzury, 
która spotkała ostatnio na przykład 
„Tygodnik Solidarność”. 

Obok Facebooka, o którym pisali-
śmy w poprzednim wydaniu naszego 
„Magazynu”, Twitter jest jednym z 
najpopularniejszych mediów społecz-
nościowych. Jego główne wyróżniki 
to bardzo krótka liczba dostępnych 
znaków w każdym poście (obecnie nie 
więcej niż 280), szerokie wykorzysta-
nie przez osoby z życia publicznego 
(w tym polityków oraz celebrytów) i 
media, a także szybkość umieszczania 
informacji. W tym przypadku znacznie 
bardziej skuteczne niż na Facebooku 
są tagi – oznaczone znakiem # stawia-
nym przed wybranym słowem skupiają 
konkretny wątek dyskusji. Dzięki nim 
możemy wyszukiwać konkretne posty, 
zdjęcia, filmy czy profile, które zostały 
założone na Twitterze. 

W ostatnich latach firma rozrosła się 
na tyle, że jest już notowana na giełdzie 
(Twitter ma kilkaset milionów użytkow-
ników na świecie), a jednoczenie zaczęła 
określać, które treści są poprawne, a któ-
re są „złe”. Tym samym niejako wskazu-
jąc, czym możemy się interesować. 

W październiku tego roku – bez 
żadnego wyjaśnienia – redakcja „Tygo-
dnika Solidarność” otrzymała informa-
cję o „czasowym ograniczeniu konta”. 
Z czasem udało się to odblokować, ale 
Twitter przesłał też „wskazówkę” o ko-
nieczności „przestrzegania zasad”. 

– Oczywiście nie mamy pojęcia, 
w jaki sposób te zasady naruszyliśmy, 
ani czy Twitter usunął nam jakieś treści, 
ani tym bardziej dlaczego – podsumo-
wuje sprawę redakcja, odnosząc się do 
sprawy także szerzej.  – To dzięki re-
wolucji „Solidarności”, której ważnym 
elementem był „Tygodnik Solidarność”, 
żyjemy dziś w świecie, w którym nie ma 
Związku Sowieckiego. Dzięki rewolucji 
„Solidarności” wiele krajów, które były 
pod butem Sowietów, dziś jest niepod-
ległych. „Tygodnik Solidarność” jest 
historycznym pomnikiem wolności sło-
wa. Jednocześnie jest jakimś symbolem 
fakt, że Twitter ośmiela się go banować 
bez podania żadnej przyczyny.

W rozmowie z serwisem „Wirtualne 
media” Cezary Krysztopa, zastępca re-
daktora naczelnego tygodnika, zwrócił 
uwagę, że zablokowanie konta czasopi-
sma jest elementem większej układanki. 

– Publikujemy na łamach wiele in-
formacji o blokadach konserwatywnych 
profili w mediach społecznościowych, 
więc może ma to coś z tym wspólnego? 
Mam wrażenie, że to forma korporacyj-
nej cenzury, która zmierza w kierunku 
budowania interfejsu do wpływania na 
opinię publiczną. W ostatecznym roz-
rachunku może to prowadzić do kor-

poracyjnego totalitaryzmu – powiedział 
Cezary Krysztopa.

– Blokowane są treści niepopraw-
ne politycznie, szeroko rozumiane 
jako prawicowe, a nie odwrotnie. Jest 
to jednostronna blokada. Tymczasem 
druga strona może obrażać i pisać czę-
sto w sposób wulgarny – ocenił z kolei 
politolog dr Krzysztof Kawęcki na ła-
mach „Naszego Dziennika”. Kłopoty na 
Twitterze w tym roku miał również na 
przykład Krzysztof Wyszkowski. 

Warto więc pamiętać, że Twitter 
jest miejscem, dzięki któremu możemy 
poznać czyjeś poglądy oraz informacje 
o tym, co się dzieje w świecie. Ale… 
pod warunkiem, że odpowiadają one 
wizji świata tej firmy. Na to nakłada się 
jeszcze jeden aspekt. Od 22 listopada 
tego roku nie można kupić w tym ser-
wisie reklam politycznych. 

– Podjęliśmy decyzję, by wstrzymać 
wszystkie takie reklamy na całym świe-
cie na Twitterze. Wierzymy, że na zasięg 
wiadomości o treści politycznej trzeba 
zasłużyć, a nie go kupić – powiedział 

„Tygodnik Solidarność” możemy obserwować wchodząc na @TySol

współzałożyciel serwisu Jack Dorsey, 
którego cytuje portal „Press”. 

Tyle że wiedząc o „zasłużeniu na za-
sięg”, trzeba jednocześnie pamiętać o… 
poprawności poglądów. 

Zmian dotyczących możliwości rekla-
mowania się nie zamierza wprowadzać 
Facebook, który uważa je za ważną część 
debaty publicznej, a – jak mówił założyciel 
portalu Mark Zuckerberg – taka blokada 
oznaczałaby faworyzowanie osób, które 
aktualnie sprawują urzędy. Tak więc i ten 
aspekt ma dwie strony.  

Obecnie „Tygodnik Solidarność” 
działa na Twitterze pod adresem @Ty-
Sol, przewodniczącego Komisji Kra-
jowej Piotra Dudę znajdziemy pod 
adresem @DudaSolidarnosc, Marka 
Lewandowskiego, rzecznika „Solidar-
ności”, pod @RzecznikS, a np. Krajo-
wą Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” 
pod @KSN_Solidarnosc. Aby odnaleźć 
konta, które są związane z wybranym 
hasłem, wystarczy wpisać #Solidarność 
i przeglądać, co się nam wyświetli. 

Tomasz Modzelewski

Przewodniczącego „Solidarności” znajdziemy pod adresem @DudaSolidarnosc

Adres konta Marka Lewandowskiego to @RzecznikS

Pieśni bardów „Solidarności”, m.in. Jacka Kaczmarskiego, w nowych aranża-
cjach, w wykonaniu młodego i utalentowanego Bartłomieja Kurowskiego, artysty 
znanego ze wspólnych występów z Janem Pietrzakiem, zabrzmią na specjalnym 
koncercie, który odbędzie się w Sali Koncertowej Radia Gdańsk 12 grudnia. Celem 
wydarzenia jest upamiętnienie ofiar stanu wojennego i wszystkich osób represjo-
nowanych z powodów niezależnej działalności związkowej i politycznej w okresie 
PRL.

Organizatorem koncertu jest Radio Gdańsk, a partnerami Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”, Oddział IPN w Gdańsku, Stowarzyszenie „Godność”, Po-
morska Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Osób Represjonowanych z Powodów 
Politycznych oraz Enarga SA. Podczas koncertu będzie miała miejsce premiera 
wydawnictwa okolicznościowego Radia Gdańsk zawierającego nagrania (repor-
taże i relacje świadków historii) dotyczące stanu wojennego. Wstęp na koncert za 
zaproszeniami, które będzie można zdobyć słuchając na początku grudnia Radia 
Gdańsk. Wydarzenie będzie także transmitowane na żywo na antenie pomorskiej 
rozgłośni regionalnej Polskiego Radia 12 grudnia o godz. 19.

Ponadto, aby oddać hołd ofiarom stanu wojennego, Radio Gdańsk wyemituje 
cykl audycji historycznych. Wspomnień z tego okresu działaczy „Solidarności” 
będzie można słuchać codziennie (od poniedziałku do piątku) od 2 do 13 grudnia 
o godz. 12.20.

– Mam nadzieję, że będzie to wieczór pełen refleksji i pamięci o wkładzie bo-
haterów ruchu antykomunistycznego w odzyskanie przez Polskę wolności. W ten 
skromny sposób chcemy jako publiczna rozgłośnia, medium narodowe, oddać hołd 
osobom, które zginęły lub były represjonowane z powodów politycznych przez 
reżim komunistyczny, którego opresyjny charakter, jak słyszymy w wypowiedziach 
medialnych, wciąż jest relatywizowany. Nasza sala koncertowa nie jest duża i nie 
możemy zaprosić do udziału w wydarzeniu wszystkich żyjących bohaterów, ale 
mamy nadzieję, że dzięki współpracy z naszymi partnerami płyta, która będzie mia-
ła premierę tego dnia, wkrótce do nich trafi.  Warto dodać, że również 13 grudnia 
wieczorem na antenie Radia Gdańsk będziemy transmitować koncert poświęcony 
pamięci ofiar stanu wojennego, który odbędzie się w kościele oo. Franciszkanów 
w Gdyni – mówi prezesa Radia Gdańsk Adam Chmielecki. 

Radio Gdańsk upamiętni 
ofiary stanu wojennego

Gdynia, 17 grudnia 1970. Pochód z ciałem Zbyszka Godlewskiego, ul. Czerwonych 
Kosynierów (obecnie ul. Morska).

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wśród 
laureatów w kategorii firm zatrudniających do pięćdziesięciu pracowników znalazła 
się – jako jedyna z Pomorza – Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”. 

– To zasługa całej załogi – mówi Andrzej Kuśmierczyk, społeczny inspektor 
pracy w spółce. – Zagrożenia, które występują w takim miejscu jak oczyszczalnia, 
są duże. Przede wszystkim mamy do czynienia z biogazem, zagrożeniem biolo-
gicznym, ale także z pracą na wysokości, strefami wybuchowymi, studzienkami, 
rurociągami, pompami i oprzyrządowaniem. Wszędzie trzeba zachować szczegól-
ną ostrożność i używać odpowiedniego sprzętu, a także ubrań ochronnych oraz 
mieć odpowiednie materiały i narzędzia, aby wykonywać różne czynności. Nie-
zbędne bywają aparaty tlenowe w strefach szczególnie niebezpiecznych. Odbywają 
się szkolenia wyjazdowe załogi, a także szkolenia na terenie zakładu i spotkania  
z psychologiem. Przewodniczący KZ „S” Mariusz Topór zadbał o dodatkowy pakiet 
medyczny z możliwością wybrania wariantu indywidualnego dla każdego pracow-
nika. 

(tm)

Wyróżnili pracodawców, także z Pomorza



Nr 12/grudzień 201918 ZWIĄZEK

W tym roku upływa 25 
lat od rozpoczęcia uka-
zywania się „Magazynu 
Solidarność”. Z tej okazji 
wracamy do tematów, 
k t ó r e  o p i s y w a l i ś m y 
w 1994 roku.  W t ym 
miesiącu wspominamy 
wydarzenia, o których 
pisaliśmy w grudnio-
wym numerze.

Wiele miejsca w gru-
dniowym „Magazynie 
Solidarność” poświęcono 
problemowi mieszka-
niowemu – a nawet, jak 
sugeruje tytuł jednego 
z artykułów, Mieszka-
niowej klęsce. Dowiadu-
jemy się, że od niedawna  
w wolnej Polsce z roku 
na rok zmniejszała 
się liczba mieszkań 
oddanych do użytku 
– w 1991 roku było 
ich 137 tys., w 1992 
roku 133 tys., a   1993 
roku już tylko 94 tys. 
Skutkiem był kryzys 
mieszkaniowy, prze-
jawiający się nie tylko 

w deficycie lokali mieszkalnych i regresie budownictwa, ale 
również w złym stanie technicznym oddawanych do użytkowania mieszkań. Z 
deficytem mieszkań walczą również współcześni politycy i osiągają na tym polu 
sukcesy – od stycznia do września 2019 roku oddano w Polsce do użytkowania 
145,6 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 12,2 proc. w porównaniu z analogicznym 
okresem 2018 roku. Duża w tym zasługa programu Mieszkanie Plus – jednego ze 
sztandarowych projektów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Tematyki mieszkaniowej dotyczy również artykuł Eksmisja w pustkę, dotyczący 
uchwalonej 18 sierpnia 1994 r. ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych. 
Ustawa stwarzała zagrożenia dla lokatorów, umożliwiając eksmisję bez zapewnienia 
zastępczego miejsca zamieszkania. Do przeprowadzenia takiej eksmisji wystarczyło 
zaleganie z opłatami przez kolejne trzy miesiące. Obecnie – od 2005 roku – nie prze-
prowadza się tzw. eksmisji na bruk, a komornik nie może przeprowadzić egzekucji 
do czasu znalezienia lokalu zastępczego.

Grudniowy numer „Magazynu Solidarność” porusza też naturalnie tematykę 
Grudnia 1970 roku. Z artykułu Zrównanie kata z ofiarą dowiadujemy się, że 
prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznych wydarzeń. Tekst wska-
zuje na brak dobrej woli prowadzących je osób – dwa lata zajęło Prokuraturze 
Marynarki Wojennej ustalenie, że… Wojciech Jaruzelski był w 1970 r. urzędu-
jącym ministrem obrony narodowej. Unikano zadawania dociekliwych pytań 
przesłuchiwanym żołnierzom i milicjantom. Poza tym prowadzenie śledztwa od 
początku było utrudnione, bo prowadzący je prokurator nie miał dostępu do 
sporej części dokumentów znajdujących się w archiwum Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Nie wiadomo, co stało się z pięćdziesięcioma teczkami i dwoma 
workami materiałów przekazanych do MSW w 1984 roku – ministerstwo nie 
udzieliło odpowiedzi na pytanie w tej sprawie zadane przez Wiesławę Kwiat-
kowską, a prokuratura nie przesłuchała kapitana Azorowicza, który pokwitował 
odbiór materiałów. Wreszcie prokurator generalny odebrał śledztwo Prokuraturze 
Marynarki Wojennej i przekazał je prokuraturze powszechnej, gdzie zajmował się 
nim tylko jeden prokurator, który w dodatku robił to tylko „w chwilach wolnych 
od zajmowania się przestępstwami kryminalnymi”. 

Podobnie pesymistyczna jest wymowa artykułu Zmowa morderców, dotyczącego 
procesu zabójców górników z kopalni „Wujek”. Większość oskarżonych unikała 
stawiania się na rozprawach, podając naciągane i często błahe powody nieobecności 
– chorobę (badanie delikwentów przez biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej nigdy 
nie wykazało podstaw do nieobecności), strajk kolejarzy, zepsuty samochód, korek 
uliczny, zaspanie czy pomylenie dni. Kiedy już stawiali się na sali rozpraw, zachowy-
wali się w bezczelny sposób – próbowali zrzucić chociaż część odpowiedzialności za 
popełnioną zbrodnię na strajkujących, a podczas przerw na korytarzach złośliwie 
komentowali fakt noszenia znaczków „Solidarności” przez obserwatorów procesu, 
niekiedy posuwając się nawet do grożenia im. Niestety, pesymizm autorów artyku-
łów okazał się proroczy – komunistycznych zbrodni w pełni nie wyjaśniono do dziś, 
a większość ich sprawców nie poniosła odpowiedzialności i już jej nie poniesie, bo 
zdążyli umrzeć w trakcie wielu lat prowadzonego śledztwa.

Martyna Werra

W tym roku upływa 25 
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k t ó r e  o p i s y w a l i ś m y 
w 1994 roku.  W t ym 
miesiącu wspominamy 
wydarzenia, o których 
pisaliśmy w grudnio-
wym numerze.
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25 LAT TEMU: GRUDZIEŃ 1994

Mieszkaniowa klęska

Konferencja zatytułowana „Od 
godności człowieka do ponadnarodo-
wej współpracy” odbywała się przez 
dwa dni (8 i 9 listopada). – Czy można 
sobie wymarzyć godniejsze miejsce niż 
Sala BHP, aby dyskutować o godności 
i podmiotowości człowieka pracy? To 
właśnie tutaj, w Sierpniu ’80, robotni-
cy walczyli i w konsekwencji tej walki 
podpisali porozumienie – powiedział 
przewodniczący „Solidarności” Piotr 
Duda. 

– Dziś, po blisko 40 latach, mogę 
powiedzieć, że ta sala nie była jeszcze 
świadkiem tak doniosłego wydarzenia jak 
dzisiaj – zwrócił z kolei uwagę Tadeusz 
Majchrowicz, zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej „Solidarności”. 

W ramach wydarzenia nastąpiło 
wręczenie certyfikatów członkom Rady 
Naukowo-Programowej Międzynarodo-
wego Centrum Badań nad Fenomenem 
Solidarności. – Z wielkim uznaniem 
przyjmuję jego działalność – powiedział 
Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, któ-
ry odczytał list premiera do uczestników. 
– Jestem przekonany, że tematyka podjęta 
przez tę instytucję jest ważna zarówno dla 
nas Polaków, jak i dla społeczności mię-
dzynarodowej. Solidarność jest darem, 
którym możemy się dzielić ze wszystkimi. 
Zjawisko „Solidarności” do dziś zadziwia 
i inspiruje działaczy społecznych.

– To centrum zrodziło się z po-
rozumienia Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” z Uniwersytetem Pa-
pieskim w Krakowie – przypomniał 
abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita 
gdański. Jak dodał, pamięta jeszcze z 
czasów pracy w Rzymie, gdy Jan Pa-
weł II mówił, że „Solidarność” nie 
zamknie się w granicach Polski, ale 
będzie mieć wymiar globalny i uni-
wersalny. – Na to, żeby tak się stało, 

trzeba ludzi, czasu i zdarzeń – dodał 
arcybiskup. 

Związki lewicowe 
a chrześcijańskie

Konferencja była okazją do zastano-
wienia się, jak na globalnym, światowym 
rynku odnajduje się człowiek pracy. – W 
gospodarce zdominowanej przez mię-
dzynarodowe korporacje i koncerny 
coraz trudniej dostrzec pojedynczego 
człowieka i zagwarantować elementarne 
standardy zatrudnienia, przestrzegania 
prawa oraz ochrony przed wyzyskiem 
– mówił przewodniczący Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”. 

Zauważył także, iż powołane do 
ochrony praw pracowniczych związ-
ki zawodowe, w większości lewico-
we, często wręcz komunistyczne, nie 
zawsze przywiązują należytą wagę do 
godności i podmiotowości pracownika. 
– A te chrześcijańskie, które jak NSZZ 
„Solidarność” opierają swoją działal-
ność na społecznej nauce Kościoła, są 
w zdecydowanej mniejszości – przy-
znał Piotr Duda. – Obecnie obserwu-
jemy ekspansję pozbawionego Boga 
globalnego biznesu, który już dawno 
stał się bezosobowy i tak samo traktuje 
pracowników; przedmiotowo, a w kon-
sekwencji jako narzędzie i koszty. W 
takiej konstrukcji pracownik nie jest 
podmiotem. Przedsiębiorca skupia się 
na zysku, w którego osiągnięciu stosuje 
różne narzędzia. Korzysta przy tym ze 
środków i możliwości, jakie daje mu 
globalizacja. Mamy więc sytuację, w 
której gospodarka jest globalna, a 
standardy i zabezpieczenia są lokalne. 
Poszczególne państwa mają różne po-
ziomy rozwoju, a tym samym niestan-
dardowe poziomy zabezpieczeń.

Przewodniczący Duda podał dwa 
przykłady: polski oddział Castoramy 
(który zwolnił dyscyplinarnie większość 
liderów „Solidarności”, choć wszyscy 
byli pod specjalną prawną ochroną) 
oraz Amazon (gdy związki zawodowe w 
Niemczech walczyły o podwyżki i lep-
sze warunki pracy, Amazon wybudował 
sortownie i magazyny w Polsce i tutaj 
zapłacił czterokrotnie mniejsze pensje. 
Niemieccy pracownicy nie zyskali nic, 
a polscy zyskali słabej jakości, kiepsko 
płatne miejsca pracy).

– Pracownicy apelują o przestrzega-
nie ich praw, a w tym czasie ich kapitał 
przemyka do innego kraju. Potrzebu-
jemy zjednoczenia, światowego ruchu 
robotniczego, dzięki któremu można by 
zaprząc gospodarkę w służbę człowieka 
– stwierdził prof. Buttiglione.

– Globalizacja zatem wymaga rów-
nież globalizacji związków zawodowych 
– powiedział Piotr Duda. 

Od Poznania do Gdańska

Inny uczestnik konferencji, abp 
Marek Jędraszewski, zwrócił uwagę, 
odnosząc się do historii, na wydarze-
nia, które miały miejsce kilkanaście lat 
przez tragediami na Wybrzeżu. – Mam 
ciągle w pamięci obrazy, które 39 lat 
temu płynęły stąd na całą Polskę. To 
była nadzieja, to była „Solidarność”, 
ale pierwszymi korzeniami było to, 
co przeszło do historii jako Poznański 
Czerwiec 1956 roku. Pamiętam czołgi, 
które jeździły koło mojego domu, naszą 
modlitwę domową o powrót ojca, który 
miał jechać na delegację, ale słuch po 
nim zaginął. Po trzech dniach modli-
twy różańcowej, kiedy już te walki na 
ulicach ustały, tato wrócił. Okazało się, 
że jego pociąg zdążył Poznań opuścić 
– opowiadał abp Jędraszewski. 

Stwierdził również, iż nie można od-
dzielić chrystusowego krzyża i Boga od 
losu człowieka pracy i jego godności. 

Z kolei prezydent Andrzej Duda 
w liście do organizatorów i uczestników 
stwierdził, że solidarnościowy etos jest 
wciąż aktualny, a tytuł konferencji jesz-
cze to podkreśla. „Ta konferencja utrwala 
wiedzę o dokonaniach wielkiego ruchu 
solidarności – napisał do organizatorów 
i uczestników prezydent Andrzej Duda. 
– To tutaj w Stoczni Gdańskiej w sierp-
niu 1980 roku wybuchł strajk, który objął 
swoim zasięgiem kolejne zakłady na Wy-
brzeżu. Strajkujący domagali się wówczas 
dostrzegania i przestrzegania praw ludzi 
pracy i praw człowieka. W ten sposób 
otworzył się najnowszy rozdział w na-
szych dziejach. Dziś nawiązująca do tamtej 
chwalebnej historii i tradycji „Solidarność” 
jest nie tylko symbolem wyjątkowego, wol-
nościowego ruchu związkowego, silnego 
ogromną liczbą zaangażowanych ludzi, 
którzy podjęli walkę z komunizmem, lecz 
także nie przestaje wyrażać ponadczaso-
wych wartości, do jakich należy poszano-
wanie ludzkiej godności i pracy”.

Tomasz Modzelewski

KONFERENCJA

Goście, nie tylko z Polski, ale i innych krajów europejskich, a także Ameryki 
Południowej wzięli udział w konferencji, jaka została zorganizowana w Sali 
BHP. – Pracownicy z całego świata potrzebują ochrony i związków zawo-
dowych, ruchu robotniczego, który musi być inny niż kiedyś – mówił jeden 
z uczestników, profesor Rocco Buttiglione, włoski polityk oraz filozof. 

Od godności do międzynarodowej 
współpracy 
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– Pracownicy potrzebują ochrony związków – mówił prof. Buttiglione.
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Czy Święty Mikołaj istniał naprawdę? Dlaczego to właśnie on rozdaje prezenty? 
I czy to rzeczywiście jego zadanie, czy może robi to Gwiazdor? Prezentujemy 
historię chyba najbardziej znanego świętego.

Mikołaj święty 
przynosi prezenty

Ołtarz w bazylice św. Brygidy.

Święty Mikołaj – Fra Angelico, tempera 
na desce z XV wieku.

Historyczny święty Mikołaj urodził 
się około 270 roku w Patarze na terenie 
obecnej Turcji. Od dzieciństwa cechował 
się wyjątkową pobożnością i życzliwością 
wobec bliźnich. Jego rodzice byli bardzo 
zamożnymi ludźmi, co ułatwiało mło-
demu Mikołajowi pomaganie ubogim. 
Według legendy pewnego dnia dowie-
dział się, że jeden z mieszkańców Patary 
zubożał tak, że nie był w stanie zebrać 
posagu dla swoich trzech córek. Miko-
łaj ukradkiem podrzucił dziewczętom 
przez okno trzy sakiewki z pieniędzmi, 
które umożliwiły im zamążpójście. Gdy 
wiele lat później został biskupem Miry, 
stał się sławny jako gorliwy duszpasterz 
i dobroczyńca. Po śmierci został uznany 
za świętego.

Już w XII wieku specyficznym ele-
mentem obchodów dnia św. Mikołaja  
– 6 grudnia – stało się obdarowywanie 
dzieci prezentami. Wiadomo, że we Fran-
cji wieczorem 5 grudnia siostry zakonne 
zostawiały pod drzwiami domów pre-
zenty dla dzieci z ubogich rodzin, które 
znajdowały je następnego dnia. Od XV 
wieku pojawiają się informacje w źró-
dłach polskich, czeskich, austriackich, 
holenderskich, belgijskich i niemieckich, 
według których dzieci oczekiwały na pre-
zenty od świętego – kładły na parapecie 
lub przy kominku buty albo wieszały na 
ramach okiennych skarpety, w których 
spodziewały się znaleźć upominki. Cza-
sem prezenty wręczał mężczyzna prze-
brany za świętego.

W wielu krajach kult świętego Mikołaja 
nałożył się na pozostałości dawnych wie-
rzeń pogańskich. Efektem są fantastyczne 
postaci różnych asystentów świętego. W 
Słowenii, Austrii i na Węgrzech, a także 
w niemieckiej Bawarii i Tyrolu, takim po-
mocnikiem jest Krampus, uważany za pół 
kozła – pół diabła. W Holandii Mikołajowi 
towarzyszy czarny młodzieniec nazywany 
Czarnym Piotrusiem (Zwarte Piet) – we-
dług różnych tradycji kolor jego skóry jest 
skutkiem przeciskania się przez brudne od 
sadzy kominy albo po prostu świadczy o 
afrykańskim pochodzeniu. W Niemczech 
wraz z Mikołajem przychodzi Knecht Ru-
precht – mnich w kapturze na głowie, z 
kijem wędrowca. Pomocnicy pomagają w 
podrzucaniu prezentów tylko grzecznym 
dzieciom, te niegrzeczne mogą skarcić (np. 
uderzeniem rózgą), a nawet… porwać. 

Hiszpańskie dzieci muszą poczekać 
na prezenty aż do 6 stycznia i oczekują 
ich nie od Mikołaja, ale od Trzech Królów 
– Kacpra, Melchiora i Baltazara. W Gre-
cji podarki przynosi święty Bazyli, który 
czyni to 1 stycznia. Również rosyjskie 
dzieci tego dnia czekają na prezenty od 
Dziadka Mroza i jego towarzyszki Śnie-
żynki – świeckich postaci wymyślonych 
w Związku Radzieckim w ramach walki z 
religią. Ciekawa tradycja panuje we Wło-
szech – tamtejsze dzieci 6 stycznia dosta-
ją prezenty od czarownicy nazywanej La 
Befana. Według legendy wiedźma chciała 
wręczyć prezent Dzieciątku Jezus, ale po 

drodze zabłądziła. Od tego czasu wrzuca 
przez komin podarki do każdego domu, 
w którym mieszka dziecko, mając nadzie-
ję, że okaże się ono Jezusem. 

Nieco zamieszania do „Mikołajowej” 
tradycji wprowadziła reformacja – prote-
stanci odrzucali kult świętych, nie mieli 
jednak serca zakazać dzieciom oczeki-
wania na podarki. Niejako w zastępstwie 
mikołajków zaczęli więc lansować trady-
cję podrzucania prezentów 24 grudnia 
– w Wigilię Bożego Narodzenia. Tajemni-
czym darczyńcą ma być narodzone Dzie-
ciątko Jezus. Jednak nowa tradycja, która 
miała stać się konkurencją dla mikołaj-
ków, zaczęła funkcjonować równolegle. 
W rezultacie wiele dzieci na całym świe-
cie oczekuje prezentów dwa razy w roku 
– 6 grudnia od Świętego Mikołaja i 24 
grudnia od Dzieciątka Jezus. Tak dzieje 
się między innymi w Chorwacji, na Wę-
grzech, we Włoszech, w południowych 
i zachodnich Niemczech, w Luksem-
burgu, Słowacji i Czechach, w Kolumbii 
i Meksyku, a także na polskim Górnym 
Śląsku. Czasem przyjmuje się, że 24 grud-
nia prezenty przynoszą postaci przejęte 
z miejscowego folkloru. Przykładowo 
w Szwecji tajemniczym darczyńcą jest 
krasnoludek Jul Tomte, na Islandii trzy-
nastu gnomów nazywanych Yuletide-
-lads, a w niektórych rejonach Dolnego 
Śląska i w południowo-wschodniej Polsce 
postać określana jako Gwiazdka. Często 
wigilijne prezenty przynosi starszy pan 
przypominający świętego Mikołaja, ale 
niebędący biskupem – w Danii nazywa 
się Julemand, w Portugalii Pai Natal, 
w północnych, środkowych i wschodnich 
Niemczech Weihnachtsmann, a w Wiel-
kopolsce, na Ziemi Lubuskiej, na Kuja-
wach, Kaszubach i Warmii Gwiazdor. 

W Małopolsce i na Podkarpaciu roznosi 
je Aniołek. Z kolei na Mazowszu, a także 
w Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, 
że Święty Mikołaj odbywa w Wigilię po-
wtórny rajd.

Właśnie ze Stanów Zjednoczonych 
wywodzi się rozpowszechniony współ-
cześnie wizerunek Świętego Mikołaja. 
Dawniej, zgodnie z tradycją chrześci-
jańską, przedstawiano go jako biskupa. 
Tymczasem w Stanach – a później, za 
pośrednictwem popkultury, w innych 
krajach – wylansowano postać Mikołaja 
w charakterystycznym czerwono-bia-
łym kubraczku i czapce. Niebagatelną 
rolę w propagowaniu tego wizerunku 
odegrał koncern Coca-Cola, produ-
kujący popularny napój w butelkach 
z biało-czerwonymi etykietami. Wokół 
skomercjalizowanego Mikołaja narosło 
wiele świeckich opowieści – jego miesz-
kaniem ma być Rovaniemi w Laponii, 
w przygotowywaniu prezentów pomaga-
ją mu elfy, a jako środek lokomocji służą 
sanie zaprzęgnięte w dziewięć reniferów 
z czerwononosym Rudolfem na czele. 
Wymyślono mu nawet… żonę, okre-
ślaną jako Pani Mikołajowa. Niektórzy 
akceptują „nową świecką tradycję”, inni 
nawołują do powrotu do przedstawiania 
Mikołaja jako świętego biskupa. Wydaje 
się jednak, że ich postulaty mają małą 
szansę powodzenia – postać skomercja-
lizowanego Mikołaja wykorzystuje zbyt 
wiele marek, od firm produkujących 
słodycze przez wytwórnie świątecznych 
dekoracji po przemysł filmowy. Może 
więc należy przede wszystkim uświada-
miać dzieci, że istotą świąt nie jest ko-
mercyjna otoczka, ale narodziny Jezusa 
– Boga, który stał się człowiekiem.

Martyna Werra

Nieco zamieszania do 
„Mikołajowej” tradycji 
wprowadziła reformacja 
– protestanci odrzucali kult 
świętych, nie mieli jednak 
serca zakazać dzieciom 
oczekiwania na podarki. Niejako 
w zastępstwie mikołajków 
zaczęli więc lansować tradycję 
podrzucania prezentów 
24 grudnia – w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Tajemniczym 
darczyńcą ma być narodzone 
Dzieciątko Jezus. Jednak nowa 
tradycja, która miała stać się 
konkurencją dla mikołajków, 
zaczęła funkcjonować 
równolegle. 
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

– Od wielu lat w bazylice św. Brygidy w Gdańsku powstaje Bursztynowy Ołtarz 
Ojczyzny, który oprócz swojego wymiaru religijnego i patriotycznego stał się 
dużą atrakcją turystyczną. W dzieło to zaangażował się od początku NSZZ  
„Solidarność”. Koordynował Pan zbiórkę środków finansowych na zakup ma-
teriałów oraz darowizn rzeczowych na kolejny etap budowy ołtarza. Co było 
konkretnie potrzebne i na jaki element ołtarza?

– Potrzebne były materiały miedziane na łany zbóż znajdujące się na dole ołtarza, ale 
także na wykonanie gałązek winorośli znajdujących się na całym ołtarzu. W 2016 roku 
na prośbę ks. Ludwika Kowalskiego, proboszcza bazyliki pw. Świętej Brygidy, przepro-
wadziliśmy w stoczni Remontowa Shipbuilding zbiórkę odpadów poprodukcyjnych, 
przekazaliśmy wówczas około 42 kilogramów różnej średnicy rurek miedzianych. O 
dalszą pomoc zwróciliśmy się za pośrednictwem Krajowej Sekcji Hutnictwa do kolegów 
z Walcowni Metali Dziedzice SA. W sumie z tej Walcowni i z firmy Hutmen SA otrzy-
maliśmy darowiznę w postaci 450 kilogramów różnego rodzaju asortymentu wyrobów 
miedzianych. Ponadto darowizny w postaci materiałów miedzianych przekazali: Zwią-
zek Piłsudczyków oddział w Gdańsku, grupa pełniąca służby przy grobie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki z Siedlec, KM NSZZ „Solidarność” z Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. 
J. Piłsudskiego oraz Region Słupski NSZZ „Solidarność”.

– Jednak darowizny w postaci materiałów okazały się niewystarczające i roz-
poczęła się zbiórka środków finansowych.

– W uzgodnieniu z przewodniczącym ZRG Krzysztofem Doślą ustalono, że 
wpłaty na ten cel będzie można dokonywać na konto Zarządu Regionu z dopiskiem 
„Ołtarz”. Do 20 listopada 2019 r. wpłat dokonało 175 darczyńców, w tym kilku dar-
czyńców wpłacało pewne kwoty kilkukrotnie. Łącznie na konto wpłynęło 71 076,50 
zł, z czego za sumę 70 619,23 zł zakupiono: 1127 kg taśmy miedzianej o grubości 0,6 
mm, 113 kg rurki o średnicy 4x1 mm, 57 kg drutu o średnicy 3 mm, 1428 m.b. rurki 
o średnicy 6x1 mm i 1500 m.b. rurki o średnicy 8x1 mm. Na rachunku bankowym 
pozostało 457,27 zł, które przeznaczymy na dalsze niezbędne zakupy materiałów 
lub przekażemy na rachunek parafii św. Brygidy w Gdańsku.

– Kim byli ofiarodawcy?
– Ofiarodawcy to głównie różne struktury NSZZ „Solidarność”. I tak budowę 

ołtarza wsparło dziewięć regionów NSZZ „S”: Gdański, Małopolska, Warmińsko-
-Mazurski, Mazowsze, Pomorze Zachodnie, Słupski, Podlaski, Śląsk Opolski, Świę-
tokrzyski. Otrzymaliśmy również wpłatę z Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” w Kościerzynie. Wpłat dokonały trzy krajowe sekretariaty branżowe NSZZ „S”: 
KS Metalowców w Katowicach, KS Przemysłu Spożywczego, KS Górnictwa i Ener-
getyki; cztery branżowe sekcje krajowe NSZZ „S”: SK Przemysłu Okrętowego, KS 
Przemysłu Elektromaszynowego, KS Przemysłu Motoryzacyjnego, KS Przemysłu 
Zbrojeniowego oraz Sekcja Regionalna NSZZ „S” Ochrony Zdrowia Dolny Śląsk, 
a także 69 organizacji zakładowych. Najwięcej, bo 92 wpłaty, pochodzi od darczyń-
ców indywidualnych, jedna wpłata jest z zakładu pracy. Dochodzi do tego pięć 
darowizn materiału, o czym już mówiłem.  „Bóg zapłać” wszystkim darczyńcom, 
którzy w odpowiedzi na prośbę księdza proboszcza wsparli moje starania.

– Czy to już koniec zbiórki?
– Tak, na ten etap budowy ołtarza zbiórka została zakończona. Oczywiście 

na powstające dzieło potrzebne będą jeszcze duże środki finansowe. Osoby, któ-
re chciałyby wesprzeć dalszą budowę Bursztynowego Ołtarza, prosimy o wpłaty 
bezpośrednio na konto parafii pw. Świętej Brygidy w Gdańsku ul. Profesorska 17 
80-856 Gdańsk, nr rachunku 37 1240 2920 1111 0010 2775 1531

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

BURSZTYNOWY OŁTARZ OJCZYZNY

Podziękowania 
dla darczyńców
O zakończonej właśnie zbiórce środków na budowę kolejnego etapu Bursz-
tynowego Ołtarza Ojczyzny rozmawiamy z KRZYSZTOFEM ŻMUDĄ, prze-
wodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Remontowa 
Shipbuilding 
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PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych 
w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału ener-
gii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. 
Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz 
obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klien-
tów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.
Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem 
systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu 
dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych 
o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 
75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Reklama

Pracownicze Plany Kapitałowe 
(PPK) to dobrowolny program 
długoterminowego oszczędzania. 
Do opłacanych przez pracownika 
składek niemal drugie tyle dołożą 
pracodawca i państwo, dzięki temu 
w przyszłości można liczyć na do-
datkową emeryturę. Istotne jest, iż 
z oszczędności będzie można sko-
rzystać również wcześniej.

Pracownicze Plany Kapitałowe są 
programem, który automatycznie obej-
mie wszystkich pracowników w wieku 
od 18 do 54 lat, za których pracodawca 
odprowadza składki emerytalno-rentowe. 
Osoby między 55 a 69 rokiem życia będą 
mogły uczestniczyć w PPK dopiero po 
złożeniu stosownego wniosku i spełnie-
niu minimalnego warunku zatrudnienia 
w zakładzie pracy. Osoby powyżej 70 r.ż 
nie będą mogły skorzystać z programu.

1. Powszechność systemu

Powszechność systemu PPK ma 
gwarantować nałożenie na podmioty 
zatrudniające obowiązku zawierania 
umów o zarządzanie, nawet jeżeli za-

trudniają tylko co najmniej jednego 
pracownika.

Obowiązek zawierania umów o za-
rządzanie ma być wprowadzany stop-
niowo:
 1 lipca 2019: firmy zatrudniające 

powyżej 250 pracowników,
 1 stycznia 2020: firmy zatrudniające 

od 50 do 249 pracowników, 
 1 lipca 2020: firmy zatrudniające od 

20 do 49 pracowników,
 1 stycznia 2021: firmy zatrudniające 

poniżej 20 pracowników.
W odniesieniu do jednostek sektora 

finansów publicznych obowiązek za-
warcia umów o zarządzanie powstanie 
w dniu 1 stycznia 2021 r. niezależnie od 
tego, ile osób zatrudnia.

Uczestnik programu (pracownik) 
będzie mógł zrezygnować z dokonywa-
nia wpłat do PPK na podstawie pisem-
nej deklaracji złożonej podmiotowi za-
trudniającemu (art. 23 ust. 2 ustawy).

2. Wpłaty na rachunek PPK

Pieniądze na indywidualnym ra-
chunku PPK będą pochodzić z trzech 
źródeł:

od pracownika:
 wpłata podstawowa – 2 proc. wyna-

grodzenia pracownika brutto
albo od 0,5 proc. do 2 proc. (jeśli 
osiąga miesięczne dochody poniżej 
120 proc. minimalnego wynagro-
dzenia),

 dodatkowa wpłata dobrowolna – do 
2 proc.,

od pracodawcy:
 wpłata podstawowa – 1,5 proc. wy-

nagrodzenia pracownika brutto,
 wpłata dodatkowa – do 2,5 proc. 

wynagrodzenia pracownika brutto,

ze środków publicznych:
 jednorazowa wpłata powitalna 

– 250 zł,
 dopłata roczna – 240 zł.

3. To wyłącznie Twoje 
pieniądze

Oszczędności gromadzone w PPK 
(także te pochodzące z wpłat pracodaw-
cy i dopłat od państwa) są prywatną 
własnością pracownika. Można z nich 
skorzystać w każdej chwili.

To wyłącznie Twoje pieniądze

OFE PPK
Prywatność Środki publiczne. Środki prywatne.

Obligatoryjność Nie z oszczędności, tylko przez podział 
składki emerytalnej ZUS – deficyt pokryty 
poprzez wzrost długu publicznego.

Dobrowolny z możliwością rezygnacji 
w dowolnym momencie.

Sposób finansowania Indywidualny, zasilany składkami 
emerytalnymi z ZUS.

Z realnych oszczędności. Współfinansowany 
przez trzy strony: pracownika, pracodawcę 
i państwo.

Możliwość wypłaty środków Brak możliwości wypłaty środków. W każdym momencie.  
Dodatkowo, w trakcie oszczędzania 
możliwa wypłata w szczególnych sytuacjach 
życiowych – poważne zachorowanie 
uczestnika i jego najbliższych lub zaciągnię-
cie kredytu na zakup mieszkania czy 
budowę domu.

Polityka inwestycyjna Taka sama niezależnie od wieku uczestnika 
oraz brak konkurencji pomiędzy instytucja-
mi.

Zróżnicowana względem wieku uczestnika 
i konkurencyjna.

Opłaty Opłata od składki, opłata za zarządzanie 
aktywami oraz opłata z tytułu dokonania 
wpłaty transferowej. Łącznie 4 proc. 
aktywów netto w skali roku.

Tylko za zarządzanie aktywami. Atrakcyjne 
kosztowo. Łącznie 0,6 proc. aktywów netto 
w skali roku.

W trakcie oszczędzania 
uczestnik może:
 Wypłacić środki w szczególnych 

sytuacjach życiowych.

 Wypłacić środki w dowolnym 
momencie (zwrot).

 Dokonać wypłaty transferowej 
na inny rachunek PPK.

W dowolnym momencie pracownik 
może też zrezygnować z dokonywania 
wpłat lub do nich powrócić.

Pieniądze, które zostaną zgromadzone 
w ramach PPK, mogą być dziedziczone.

4. Kiedy można wypłacić 
pieniądze?

Oszczędności możesz wypłacić po 
60 roku życia – 25 proc. jednorazowo 
i 75 proc. w co najmniej 120 miesięcz-
nych ratach (a więc przez 10 lat). Jeśli 
uprawniony wypłaci od razu całość pie-
niędzy, będzie musiał zapłacić 19 proc. 
podatku od zysków z oszczędności.

Wyplata nie jest uzależniona od 
przejścia na emeryturę z powszechne-
go systemu.

18-55 lat AUTOZAPIS
Jeśli uczestnik chce 
zrezygnować z PPK, składa 
deklarację o rezygnacji

55-70 lat WNIOSEK
Jeśli uczestnik chce przystąpić 
do programu, składa wniosek

70+ lat BRAK MOŻLIWOŚCI

UCZESTNIK PPK

Wypłata będzie możliwa również 
wcześniej:
1. w razie poważnego zachorowania 

uczestnika PPK, jego małżonka lub 
dziecka, do 25 proc. środków,

2. jako wypłata transferowa na inny 
rachunek PPK lub w przypadku 
śmierci uczestnika na IKE lub ra-
chunek PPE małżonka, do zakładu 
ubezpieczeń lub rachunek termino-
wej lokaty oszczędnościowej.
Uczestnik może również zrezy-

gnować z oszczędzania w PPK i żądać 
zwrotu środków, ale będzie to dla niego 
mniej korzystne, bo straci wpłatę powi-
talną i dopłaty roczne, a także 30 proc. 

PENSJA PRACOWNIKA WPŁATA EFEKTY DLA PRACOWNIKA

brutto netto 
(na rękę)

pracownika  
(0,5 albo 2%)

od pracodawcy 
(1,5%) 

i od państwa 
(20 zł)

pensja netto 
(na rękę)

mniej wobec 
pensji bez PPK

kwota odłożona 
na rachunku PPK 

pracownika

2250 zł 1634 zł 11 zł 54 zł 1616 zł 17 zł 65 zł

2500 zł 1808 zł 13 zł 58 zł 1789 zł 19 zł 70 zł

2900 zł 2087 zł 58 zł 64 zł 2021 zł 66 zł 122 zł

3600 zł 2575 zł 72 zł 74 zł 2493 zł 82 zł 146 zł

4000 zł 2854 zł 80 zł 80 zł 2763 zł 91 zł 160 zł

4400 zł 3132 zł 88 zł 86 zł 3032 zł 100 zł 174 zł

4800 zł 3411 zł 96 zł 92 zł 3302 zł 109 zł 188 zł

5500 zł 3899 zł 110 zł 103 zł 3774 zł 125 zł 213 zł

Oszczędności gromadzone 
w PPK (także te pochodzące 
z wpłat pracodawcy i dopłat 
od państwa) są prywatną 
własnością pracownika. 
Można z nich skorzystać 
w każdej chwili.
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PRAWO

PRAWNIK ODPOWIADA

PRAWNIK WYJAŚNIA

Dyżury prawników
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

PORADY PRAWNE

Zgodnie z procedurą obowiązującą do 
dnia 6 listopada 2019 r. przywrócenie do 
pracy zwolnionego pracownika następo-
wało po wydaniu prawomocnego orze-
czenia przez sąd pierwszej lub drugiej 
instancji. Co prawda, uznając wypowie-
dzenie za bezskuteczne, sąd mógł nało-
żyć na pracodawcę obowiązek dalszego 
zatrudnienia pracownika do czasu pra-
womocnego rozpoznania sprawy, jednak 
rozwiązanie to było martwe. Z uwagi na 
długotrwałość procesów sądowych, prak-

tycznie nie zdarzały się bowiem sytuacje 
wydania przez sąd wyroku jeszcze przed 
końcem okresu wypowiedzenia danego 
pracownika. 

Nowelizacja procedury, począwszy od 
7 listopada br., wprowadza w powyższym 
zakresie zasadniczą zmianę. Możliwość 
nałożenia na pracodawcę obowiązku dal-
szego zatrudniania pracownika, aktualnie, 
może mieć miejsce także po rozwiązaniu 
umowy o pracę. Może to nastąpić, gdy 
umowa o pracę została już z pracownikiem 

rozwiązana, a sąd pierwszej instancji orzekł 
w wyroku o przywróceniu do pracy.

Niezależnie więc od ostatecznego roz-
strzygnięcia sprawy, sąd w wyroku wyda-
nym w pierwszej instancji będzie mógł 
zobowiązać pracodawcę do przywrócenia 
pracownika do pracy i zatrudnienia go do 
czasu prawomocnego zakończenia całego 
postępowania. Warto pamiętać, że sąd może 
nałożyć w wyroku powyższy obowiązek tyl-
ko na wniosek złożony przez pracownika.

Łukasz Sulej

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE: SCHEMAT WPŁAT

+1,5% 2,5% +250 zł 240 zł 2,0%

wpłata  
podstawowa

dobrowolna 
wpłata 

dodatkowa

PRACODAWCA PAŃSTWO PRACOWNIK

wpłata  
powitalna

dopłata roczna wpłata 
podstawowa 

lub od 0,5% dla 
osób o niższych 

dochodach

dobrowolna 
wpłata 

dodatkowa

PRZYKŁAD DLA 4000 PLN BRUTTO

60 zł 20 zł 80 zł

wpłat sfinansowanych przez pracodaw-
cę. Wypłacone zaś kwoty będą opodat-
kowane podatkiem dochodowym.

Co dalej w przypadku zmiany za-
trudnienia?

W przypadku zmiany pracy możliwa 
jest wypłata transferowa (tj. z jednej in-
stytucji finansowej do innej) lub pozo-
stawienie środków w dotychczasowym 
PPK. W tym drugim przypadku będą 

one dalej zarządzane, choć nie będzie 
już opłacana składka podstawowa.

5. Koszty zarządzania PPK

Wynagrodzenie za zarządzanie dla 
instytucji finansowej nie może być wyż-
sze niż 0,5 proc. wartości aktywów netto 
funduszu w skali roku (plus ewentualnie  
do 0,1 proc. za wypracowanie dodatniej 
stopy zwrotu określonej ustawowo). 

6. Nadzór
Ustawa powierza nadzór nad funk-

cjonowaniem PPK Komisji Nadzoru 
Finansowego.

Podstawa prawna: ustawa z 4 paź-
dziernika 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 
poz. 2215)
Stan prawny na 22.11.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Co z możliwością przywrócenia pracownika 
w czasie sprawy sądowej?

Mimo że nazwy – ubezpieczenie choro-
bowe i ubezpieczenie zdrowotne – brzmią 
podobnie, to jednak są to dwa zupełnie 
różne ubezpieczenia. Co je różni?

Upraszczając, można powiedzieć, 
że ubezpieczenie zdrowotne umożli-
wia bezpłatne leczenie, a ubezpiecze-
nie chorobowe zapewnia świadczenie 
na czas tego leczenia.

Ubezpieczenie chorobowe to jedno 
z ubezpieczeń społecznych. Zapew-
nia ono prawo do świadczeń w razie 
choroby i macierzyństwa. Natomiast 
ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do 
bezpłatnej opieki zdrowotnej – zarówno 
ambulatoryjnej, jak i szpitalnej.

Każdy, kto opłaca składki na ubez-
pieczenie chorobowe, zapewnia sobie 
prawo do świadczeń. Gdy będzie nie-
zdolny do pracy z powodu choroby, 
otrzyma zasiłek chorobowy. Jeżeli bę-

dzie musiał się zająć dzieckiem albo 
innym chorym członkiem rodziny, to 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wy-
płaci mu zasiłek opiekuńczy. Świadcze-
nie rehabilitacyjne otrzyma ten, kto jest 
niezdolny do pracy i wykorzystał już 
zasiłek chorobowy, ale jest szansa, że tę 
zdolność odzyska po dalszym leczeniu 
lub rehabilitacji. Zasiłek macierzyński 
przysługuje natomiast po urodzeniu lub 
przyjęciu dziecka na wychowanie.

Ubezpieczenie chorobowe może być 
obowiązkowe, jak ma to miejsce w przy-
padku pracujących na umowę o pracę, 
albo dobrowolne, jak przy umowie zle-
cenia lub własnej działalności gospodar-
czej. Trzeba pamiętać, że jeśli zlecenio-
biorca lub przedsiębiorca nie przystąpi 
do ubezpieczenia chorobowego, to nie 
otrzyma przysługujących z niego świad-
czeń, np. w razie choroby. Warto mieć to 

na uwadze, zwłaszcza że składka na to 
ubezpieczenie wynosi 2,45 proc.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obo-
wiązkowe dla każdego, kto wykonuje 
umowę o pracę, umowę zlecenia, pro-
wadzi działalność gospodarczą, jest 
emerytem albo osobą bezrobotną zare-
jestrowaną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś 
nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, 
to powinien zostać do niego zgłoszony 
jako członek rodziny. Takie zgłoszenie, 
np. małżonka, nie podwyższa skład-
ki, która wynosi 9 proc. Jeśli ktoś nie 
może zostać ubezpieczony jako członek 
rodziny, to powinien przystąpić do tego 
ubezpieczenia dobrowolnie. Instrukcja 
jak to zrobić jest dostępna na stronie 
www.nfz.gov.pl.

Regionalny rzecznik prasowy ZUS  
województwa pomorskiego 

Krzysztof Cieszyński

Ubezpieczenie chorobowe to nie to samo co zdrowotne
ZUS WYJAŚNIA

Prewencyjna kontrola trzeźwości 
pracowników nie jest zgodna z prawem

W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do stosowania przez praco-
dawcę wyrywkowego czy też regularnego badania stanu trzeźwości pracownika. 

Zgodnie z opinią Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podzieloną przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takiej kontroli nie można także 
traktować jako działania niezbędnego dla zapewnienia ogółowi pracowników 
bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy. Powszechne i bez ograniczeń 
stosowanie takiej praktyki wiązałoby się z wysokim ryzykiem naruszania prawa 
do prywatności i godności pracowników, co jest niedopuszczalne zarówno w świe-
tle kodeksu pracy, jak również RODO – wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. 

Pracodawca może i ma obowiązek kontrolować stan trzeźwości swoich pracow-
ników. Kontrola trzeźwości pracownika powinna być powiązana z podejrzeniem 
naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych. Pracownik, który zjawia się w 
pracy pod wpływem alkoholu lub spożywa alkohol w czasie pracy, nie przestrzega w 
szczególności obowiązku trzeźwości, który – choć nie został wyrażony expressis verbis 
w treści kodeksu pracy – należy zaliczyć do podstawowych powinności pracownika. 
W art. 108 § 2 k.p. wymienia się wprost jako jedno z naruszeń o charakterze porząd-
kowym stawienie się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie 
alkoholu w czasie pracy. Wykonywanie obowiązków pracowniczych pod wpływem 
alkoholu może stanowić wykroczenie (np. art. 70 § 2 k.w.), a w niektórych wypad-
kach nawet przestępstwo (np. art. 178a k.k., art. 179 k.k., art. 180 k.k.). Warunkiem 
dopuszczalności kontroli trzeźwości pracownika jest zgodny z prawem cel takiego 
badania. Podejrzenie musi być uzasadnione, nie może więc opierać się wyłącznie na 
subiektywnym przekonaniu o nietrzeźwości pracownika.
Stan prawny na 27.11.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
przewodniczącemu Janowi Dettlaffowi 

składa Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
w 18 Wojskowym Oddziale Gospodarczym Wejherowo

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

Janowi Dettlaffowi, Kierownikowi Oddziału Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

Mamy
oraz otuchy w tych trudnych chwilach

składają Koleżanki i Koledzy z „Solidarności” Oświatowej w Wejherowie

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,  
Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.

Psalm 23,4

Elżbiecie i Ryszardowi Racom serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składają Koleżanki i Koledzy z Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” Biura Zarządu Regionu Gdańskiego „S”.
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Homilię wygłosił główny celebrans 
ks. kanonik Wojciech Filimon, było 
to bardzo patriotyczne i wzruszające 
kazanie. Przedstawił w nim genezę 
powstania państwa w 1918 roku, także 
poprzez pryzmat życia postaci, które 
kreowały wówczas politykę odradza-
jącego się Państwa Polskiego, jak Józef 
Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan 
Paderewski, Wincenty Witos czy Woj-
ciech Korfanty. Ukazał ich mądrość 
i odpowiedzialność i dał za przykład 
dzisiejszej klasie politycznej, że dla do-
bra ojczyzny można działać wspólnie 
mimo różnic politycznych i światopo-
glądowych. Pokazał też, jak wielką rolę 
w odzyskaniu suwerenności odegrała 
wiara i patriotyzm wszystkich Polaków, 
którzy żyli przecież w trzech różnych 
zaborach. Okoliczności, które zaistnia-
ły po zakończeniu I wojny światowej 
i wielkie zaangażowanie całego naro-
du doprowadziło do scalenia ziem po 
trzech zaborcach. Po homilii długo nie 
milkły brawa wiernych. 

Po nabożeństwie orszak pocztów 
sztandarowych, delegacji i mieszkań-
ców Słupska przeszedł na plac Zwycię-
stwa, gdzie pod pomnikiem Żołnierza 
Polskiego złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów. W imieniu Zarządu Regio-
nu NSZZ „Solidarność” kwiaty złożył 
wiceprzewodniczący Tadeusz Pietkun 
w towarzystwie innych związkowców. 
Odczytano również Apel Poległych, 
a Kompania Reprezentacyjna Batalionu 
Ochrony Bazy w Redzikowie stacjonu-
jąca w Słupsku oddała salwę honoro-
wą. Podczas uroczystości szczególną 
uwagę zwracali na siebie marynarze 
amerykańscy z bazy wojskowej w Re-
dzikowie. 

Były także okolicznościowe przemó-
wienia – wicewojewody pomorskiego 
Mariusza Łuczyka, jak i wiceprezydenta 
Słupska Marka Golińskiego. Podkreślali 
oni, jak wielki wysiłek musieli włożyć w 
1918 roku wszyscy Polacy, aby zjedno-

W tę jedyną, niepowtarzalną noc, gdy pierwsza gwiazdka 
prowadzi nas do Betlejem, w którym przyszedł na świat  

nasz zbawiciel Jezus Chrystus, dzielimy się opłatkiem  
i składamy życzenia, aby w naszych sercach zagościła miłość, 

radość i dopisywało zdrowie.
Niech święta Bożego Narodzenia staną się oazą ciepła 

domowego, a rodzący się w ubogiej stajence maleńki Jezus 
umocni w Was wiarę, mądrość i nadzieję w całym 2020 roku.

Stanisław Szukała, przewodniczący  
oraz Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”
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101 rocznica 
odzyskania niepodległości

11 listopada w kościele Mariackim 
w Słupsku odbyła się uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny i Miasta Słup-
ska w 101 rocznicę odzyskania niepodle-
głości po 123 latach niewoli. Eucharystię 
w towarzystwie księży z dekanatu słup-
skiego Wschód i Zatorze koncelebrowali 
ks. kanonik Wojciech Filimon z parafii 
św. Jana Kantego w Słupsku, dziekan 
Zbigniew Krawczyk, Honorowy Oby-
watel Miasta Słupska prałat Jan Giriato-
wicz, kapelan słupskiej „Solidarności”, 
obecni byli również proboszczowie 
słupskich parafii, jak ks. Jan Urbański 

z Serca Jezusowego i Józef Domińczak 
ze Świętego Jacka. Wśród zaproszonych 
gości byli parlamentarzyści ziemi słup-
skiej, władze miasta i powiatu słupskie-
go, radni miejscy i powiatowi, wójtowie 
okolicznych gmin, wojsko, policja i – co 
bardzo cieszy – bardzo wiele młodzie-
ży szkolnej z pocztami sztandarowymi. 
Obecny był także poczet sztandarowy 
Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ 
„Solidarność”. Związek reprezentował 
wiceprzewodniczący ZRS Tadeusz Piet-
kun, jak i liczni związkowcy z tutejszych 
zakładów pracy. 

Delegacja słupskiej „Solidarności” składa kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Poczet sztandarowy słupskiego ZR NSZZ „Solidarność”.

czyć się i odbudować po latach zaborów 
i pożogi wojennej nowe Państwo Pol-
skie. Zwrócili uwagę, że żyjemy obec-
nie w stabilnej i bezpiecznej Europie 
i należymy do największego sojuszu 
wojskowego na świecie, czego nama-
calnym dowodem jest obecność wojsk 
amerykańskich na naszej ziemi.

Przy okazji oficjalnych obchodów 
z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości na słupszczan czekało wiele atrak-
cji, m.in. pokaz sprzętu wojskowego 
przygotowany przez Batalion Ochrony 
Bazy w Redzikowie, poczęstunek woj-
skową grochówką z kuchni polowej, licz-
ne gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. 

Po oficjalnej uroczystości na placu 
przed ratuszem wspólnie śpiewano wraz 

z Orkiestrą Marszową „Reduta” pieśni 
patriotyczne i wojskowe pod hasłem „A to 
Polska właśnie”. Uczniowie rozdawali 
biało-czerwone kotyliony i chorągiewki, 
które cieszyły się dużym powodzeniem. 
Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia 
była uroczysta gala w słupskiej Filhar-
monii „Sinfonia Baltica”, gdzie orkiestra 
dała piękny patriotyczny koncert. Warto 
także wspomnieć o 8. Słupskim Biegu 
Niepodległości, który w tym roku zgro-
madził rekordową liczbę 600 uczestników 
na 10-kilometrowej trasie, która wiodła 
uliczkami centrum.

W następnych dniach na terenie 
Słupska odbywały się także liczne spo-
tkania, debaty i koncerty poświęcone tej 
wzniosłej rocznicy.

Wojskowa grochówka najlepsza na świecie.
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Nieraz słyszałam, że jeżeli zajmuję się językoznawstwem, to zapewne po-
sługuję się wieloma językami – co ujawniało, że rozmówcy uważali terminy 
językoznawca i poliglota za synonimy. Ostatnio przeczytałam, że słowo po-
liglota w porównaniu ze słowem językoznawca ma wydźwięk pejoratywny. 
Spróbuję to wyjaśnić i odpowiedzieć na kilka pytań. Kogo nazywamy języ-
koznawcą, a kogo poliglotą? Czy są to wyrazy jednoznaczne? Jakie jest ich 
pochodzenie? Co oznaczają terminy: lingwistyka, gramatyka i filologia?

Językoznawca, lingwista

Językoznawstwo (inaczej lingwistyka) to ‘dziedzina nauki zajmująca się badaniem 
budowy, funkcjonowania i rozwoju języka’. Ponieważ językiem zajmują się także 
inne dyscypliny naukowe, np. logika, filozofia, psychologia, kulturoznawstwo, fi-
zjologia (fizjologia mowy) dlatego językoznawstwo określa się jako naukę, dla której 
język jest głównym przedmiotem badań. 

Słowo lingwistyka pochodzi od łacińskiego lingua – język, zaś językoznawstwo 
to kalka niemieckiego terminu „Sprachwissenschaft”.

Specjalistę w dziedzinie nauki o języku nazywamy językoznawcą lub lingwistą. 
A zatem językoznawca to ‘osoba obserwująca i opisująca prawa rządzące językiem, 
znająca gramatykę i historię konkretnego języka’.

Filolog

Nauką o języku jest również filologia, która zajmuje się nie tylko językiem, ale 
także tradycją literacką (tekstami literackimi) danego języka. Pojęcie filologii jako 
nauki o języku i literaturze pojawiło się w połowie XIX wieku.

Filolog to: 1.‘specjalista w dziedzinie filologii’, 2. ‘nauczyciel języków klasycznych’, 
3. student wydziału filologicznego na uniwersytecie’.

Gramatyka

Gramatyka to: 1. ‘zbiór reguł opisujących system języka’, 2. ‘dział językoznawstwa 
obejmujący morfologię i składnię’, 3. ‘lekcja w szkole mająca za przedmiot właści-
wości gramatyczne jakiegoś języka’. 

Gramatyka jako termin ma o wiele dłuższą tradycję niż lingwistyka i filologia. O ile 
filologia i lingwistyka ukształtowały się w epoce nowożytnej, to termin gramatyka poja-
wił się już w starożytności, w piśmiennictwie starogreckim. Grecki uczony Dionizjusz 
Trak (ur. ok. 170 r. p.n.e., a zm. ok. 90 r. p.n.e.) był autorem opisu języka greckiego za-
tytułowanego Technē grammatikē (techne – rzemiosło, technika; gramma – litera, znak; 
grammatikos – piśmienny, wykształcony). Praca ta była pierwszą gramatyką europejską. 
Najpierw stała się wzorem dla gramatyk łacińskich, a potem – za ich pośrednictwem 
– wpłynęła na teorie gramatyczne prawie wszystkich języków europejskich.

Poliglota

Poliglota to ‘człowiek władający wieloma językami’, czyli człowiek potrafiący 
kontaktować się lub pisać w wielu językach świata. Słowo poliglota wywodzi się od 
greckiego „polýglōttos” lub „polýglōssos” – co oznacza ‘wielojęzyczny’.

Poliglota a językoznawca

Jak wynika z porównania definicji poligloty i językoznawcy, słowa te nie są sy-
nonimami i nie stosuje się ich wymiennie. Poliglota może, ale nie musi być języko-
znawcą, tak samo jak językoznawca nie musi być poliglotą. A zatem językoznawca 
– specjalista badający jakiś język, na przykład polski, nie musi biegle władać kil-
koma językami, mówić, czytać, pisać w innych językach. Zdarza się jednak, że 
językoznawcy są poliglotami, a poligloci studiują językoznawstwo.

Poza tym wyrazy poliglota i językoznawca nie są ani nacechowane pozytywnie, 
ani negatywnie i nie można ich w ten sposób porównywać. 

Barbara Ellwart 

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za roz-
wiązanie Krzyżówki z odbitką z nr. 
10/2019. Otrzymuje ją pani Maria 
Żytko. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Wybory to obowiązek”.

Świąteczna krzyżówka z Turbaczem

NA KOŃCU JĘZYKA

Językoznawca i poliglota

CZYTELNICY I MY

LIST DO REDAKCJI

POZIOMO
1) Anna Maria z estrady, 7) kukiełka, 
10) Osiecka lub Radwańska, 11) błyszczą-
ca blaszka  na sukience, 12) puls, 13) syn 
wadery i basiora, 14) płytka do jarzyn, 
17) asfaltowa droga, 20) lejce, 21) lista za-
wodników, 22) pierwsza królowa polska, 
23) parkowy krzew o żółtych kwiatach, 
24)  w koronie Kutza, 25) ulubiony zwie-
rzak Chińczyków, 26) uniwersalna polska 
potrawa, 32) jeden z modeli Nissana, 
35) karabinek sportowy, 36) ulubiona 
pieśń Jana Pawła II, 37) wzięcie wszyst-
kich lew w brydżu, 38) jest przy każdym 
kościele, 39) duży szwindel, 40) na karni-
szu lub w stawie.

PIONOWO
1) bierze udział w regatach,  2) gra 
z karetą, 3) podkład haftu, 4) dziew-
czyna z „Wojny domowej”, 5) Zelnik lub 
Brzęczek, 6) jednak zdobi człowieka, 
7) podniosły styl, 8) następny dzień, 
9) leży w szpitalu, 15) krajowcy z Australii, 
16) siedzisko dla maluszka, 18) świętują  
w walentynki, 19) ubiór kosmonauty 
lub płetwonurka, 26) piaskowy wypiek, 
27) góry z Turbaczem, 28) łatwość wysła-
wiania się, 29) wysoki kwiat w ogródku, 
30) kracze, 31) autor „Królewicza i żebra-
ka”, 32) lecznicze klepanie, 33) razowy lub 
żytni, 34) ma swojego generała.

(kas)

Ponad 8 milionów obywateli udzie-
liło poparcia dla kontynuacji dobrej 
zmiany, która dokonuje się dzięki rzą-
dom Zjednoczonej Prawicy. Wyrażamy 
z tego powodu radość, ale bez tryum-
falizmu, gdyż ubolewamy jednocześnie, 
że nie wszyscy opowiedzieli się za dobrą 
zmianą. Ta historyczna szansa ku na-
prawie RP nie powinna była przez nich 
być odrzucona.

Ta odmowa udziału wynikła albo z 
błędu, albo z popełnionej winy. Błąd zaś 
wynikał z braku głębszego namysłu z 
braku rozeznania. Wina jednak nosi w 
sobie zdecydowaną intencjonalność. Z 
tych powodów wielu doznało frustracji. 
Błąd zawsze można naprawić, gdyż jak 

Udział w dobrej zmianie
głosił Pliniusz Starszy Błądzić jest rze-
czą ludzką. Uporczywe jednak trwanie 
w błędzie jest nierozsądne, a nawet na-
ganne. W wątpliwościach należało się 
kierować ewangelicznym wskazaniem: 
Po owocach ich poznacie. 

Ci zaś, którzy mają poczucie winy, a są 
wierzącymi, nie powinni mieć trudności 
w porzuceniu złej drogi obranej przez 
opozycję, która jest opozycja totalną z na-
wyku, a nie z przyczyn merytorycznych. 
Wystarczy, by sobie przypomnieli jako lu-
dzie wierzący, że można zrobić rachunek 
sumienia, wzbudzić żal za popełnione 
winy, postanowić poprawę i zadośćuczy-
nić Bogu i bliźniemu – w tym przypadku 
zaangażować się w dobrą zmianę. 

Na koniec ku przestrodze tym, któ-
rzy są nieroztropni w swoim postępo-
waniu, przytoczę wyjątki z Psalmu 1 z 
przekładu Jana Kochanowskiego: 

Szczęśliwy, który nie był między 
złymi w radzie, 
Ani stóp swoich torem grzesznych 
ludzi kładzie, 
Ani siadł na stolicy, gdzie tacy 
siadają, 
Co się z nauki zdrowej radzi na-
śmiewają;
Ale źli, którzy Boga i wstydu nie 
znają, 
Tego szczęścia, tej nigdy zapłaty nie 
mają: 
Równi plewom, które się walają 
przy ziemi, 
A wiatry, gdzie jedno chcą, wszędzie 
władną jemu.

Gdańsk, 11.11. 2019 r.
Zbigniew Bulczak
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Czersk. Kościół z Bożym Narodzeniem
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

Zarząd Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24 
80-855 Gdańsk 
www.solidarnosc.gda.pl

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARIAT pok. 
107, 308 43 52, 308 44 4,301 88 54  
fax: 308 44 18, prezydium@solidarnosc.gda.pl 

WICEPRZEWODNICZĄCY, pok. 111 
308 43 05 r.kuzimski@solidarnosc.gda.pl

SKARBNIK pok. 118, 308 43 39 
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl

CZŁONKOWIE PREZYDIUM, pok. 107, 111  
308 43 69, 308 42 60

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

DZIAŁ ORGANIZOWANIA I ROZWOJU, pok. 
112, 105, 308 43 01, 603 934 165, 301 04 44, 
308 44 54 dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl, 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

KADRY, pok. 127, 308-42-97

KSIĘGOWOŚĆ I KASA, pok. 120, 122 308 43 
34, 308 43 35, 346 21 74 

ADMINISTRACJA BUDYNKU I REZERWA-
CJA SALI „AKWEN”, pok.123, 
308 42 47, 308 42 50, 308 42 55 
administracja@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI, pok. 114,  
301 71 21, 308 42 72   
magazyn@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ SZKOLEŃ, pok. 117 305 54 79,  
308 42 76,  dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ PRAWNY, pok. 106 
308 42 74, 308 44 69, 305 55 12,  
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH,  
pok. 129, 308 43 29,  
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA TERENOWA EMERYTÓW  
I RENCISTÓW, pok. 119a, 308 43 71 

REG. SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW, 
pok. 121, 308 42 70 
emeryci@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA REWIZYJNA ZR „S” pok. 124  
308 43 02  

BIURO PRACY, pok. 9, 301 34 67,  
308 43 47, biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

REG. SEKCJA SŁUŻBY ZDROWIA,  
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93

MIĘDZYREGIONALNA SEKCJA OŚWIATY 
I WYCHOWANIA,  
pok. 119, 308 44 22, fax: 308 42 01 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

SEKCJA REGIONALNA KOLEJARZY  
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1 
tel./fax: 721 24 44

MARATON, pok. 126, 308 42 61, fax: 346 30 34

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY,  
pok. 9, 308 43 56

OŚRODEK NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI 
KARDIOLOGICZNEJ, pok. 104, 301 06 22, 308 
44 50 fax: 346 28 08

Dla użytkowników sieci ORANGE:  
502 443 150 + wewn. 4 ostatnie cyfry numeru 
rozpoczynającego się na 308

Biura oddziałów ZR

GDYNIA, ul. Śląska 52, 515 240 490 
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

KARTUZY, ul. Gdańska 15, pok. 20 
502 172 289, tel./fax 681 31 00 

STAROGARD GD., ul. Paderewskiego 11 
502 172 281, tel./fax 562 22 20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 

TCZEW, ul. Podmurna 11 506 074 609, tel./fax 531 
29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

KOŚCIERZYNA, ul. Traugutta 7  
502 172 282, tel./fax 686 44 26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl

PUCK, ul. Sambora 16 502 172 289, 673-16-15 

WEJHEROWO, ul. Hallera 1A/1 
502 486 003, tel./fax 672 37 76 
wejherowo@solidarnosc.gda.pl isiu@op.pl

CHOJNICE, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001

LĘBORK, ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 

MALBORK, plac Słowiański 4 
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047 
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Jeśli wybierzemy się w Bory Tuchol-
skie, to w samym ich sercu znajduje się 
nieduże, dziesięciotysięczne miasto 
Czersk, które ma bardzo starą historię. 
Według archeologów pierwsze osad-
nictwo na terenach dzisiejszego Czer-
ska datowane jest już na około 500 rok 
p.n.e. Jednak jako miasto Czersk za-
istniał dopiero w 1382 roku. Niestety, 
wraz z rozbiorem Polski prawa miejskie 
utracił. Odzyskał je ponownie po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości i to 
nie od razu, bo dopiero w 1926 roku. 

Historię miasta można wyczytać w 
wielu przewodnikach, ale dla nas in-
trygująca jest historia czerskiej parafii. 
Jedni podają, że najprawdopodobniej 
istniała już w XII wieku, a więc w cza-
sach, zanim na te tereny dotarli Krzy-
żacy. Inni uważają, że dopiero w XIV 
wieku zakonnicy z czarnym krzyżem na 
piersiach wprowadzili chrześcijaństwo 
na ziemię czerską. W 1584 r. powstał 
tam drewniany kościół, ale być może 
wcześniej stała kaplica. Niecałe 200 

W Polsce jest tylko jedna parafia pod wezwaniem Bożego Narodzenia. 
Niestety, usytuowana daleko od Pomorza, bo aż na Śląsku, a dokładnie 
w Rudzie Śląskiej, niedaleko kopalni Halemba. Na Pomorzu o takim we-
zwaniu świątyni możemy sobie tylko pomarzyć. Niewiele też znajduje się 
kościołów, w których można znaleźć przedstawienie Bożego Narodzenia, 
bo w dawnych czasach, a starych kościołów jest na Pomorzu sporo, artyści 
bardziej skupiali się na symbolice prawd wiary niż na życiu codziennym 
małego Jezusa. Chociaż zdarzają się wyjątki.

lat później kościół ten spłonął. Kolej-
ny, tym razem murowany, wzniesio-
no dopiero kilkadziesiąt lat później, 
bo w 1845 r. Rozebrano go w 1910 r., 
aby na jego miejscu postawić znacznie 
większą świątynię, o 180 stopni od-
wróconą w stosunku do poprzednich, 
orientowanych budowli. W ten sposób 
prezbiterium znalazło się od zachodu, 
a nie jak w większości kościołów od 
wschodu. Poświęcono go w 1913 r. pod 
wezwaniem św. Marii Magdaleny.  

Ta okazała, trójnawowa, murowana 
z czerwonej cegły budowla, wzniesiona 
w stylu neogotyckim według projektu 
niemieckiego architekta Oskara Hoss-
felda, autora m.in. gmachu Reichsta-
gu w Berlinie, usytuowana jest przy 
głównej drodze wiodącej z Chojnic do 
Starogardu Gdańskiego. Nietypowe dla 
tej kościelnej architektury jest umiesz-
czenie przez projektanta wysokiej na 40 
metrów, czworobocznej wieży przy pół-
nocnym ramieniu transeptu. Chociaż 
w podobnym układzie kompozycyjnym 

został wzniesiony w latach 1911–13 ko-
ściół Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych w Kluczborku (woj. opolskie).

Zarówno bryła kościoła, jak i jej 
wnętrze są imponujące. Czerska świą-
tynia może poszczycić się wieloma 
dziełami zdecydowanie wcześniejszy-
mi niż jej mury. Są to m.in. późnore-
nesansowy, a raczej manierystyczny 
ołtarz z obrazem Trójcy Świętej autor-
stwa znakomitego pomorskiego mala-
rza Hermana Hahna, rokokowy ołtarz 
boczny św. Krzyża, ołtarz św. Michała, 
barokowa ambona, rokokowa chrzciel-
nica z 1766 r., a nawet XIII-wieczna, ro-
mańska kropielnica. Oprócz bogatego 
wyposażenia świątynia kryje w swoim 
wnętrzu bogato zdobiony malowidłami 
strop. Polichromię tę wykonał w 1912 
r. znany niemiecki malarz Otto Linne-
mann z Frankfurtu nad Menem. Umie-
ścił on tam malowidła przedstawiające 
sceny ze Starego i Nowego Testamentu, 
a także alegorie. I tak w prezbiterium 
znajduje się monstrancja z hostią, obok 
której klęczą dwaj aniołowie.

W nawie poprzecznej, a więc w 
transepcie, artysta umieścił scenę na-
rodzenia Jezusa, jego mękę oraz zmar-

twychwstanie. Interesujące jest to, że 
narodziny, czyli Boże Narodzenie, ze 
Świętą Rodziną, pasterzami, aniołkami, 
a nawet barankiem, na które niewiele 
osób zwraca uwagę, zostało otoczone 
wizerunkami czterech ewangelistów. 
Jest tam również krzak gorejący, różdż-
ka Aarona i wiele innych symbolicznych 
przedstawień. Są też święci, jak św. Jan 
Nepomucen, św. Stanisław, św. Alojzy 
czy św. Kazimierz. Na stropie nawy 
głównej można dostrzec Wniebowstą-
pienie Pańskie, Zielone Świątki, a tak-
że Eliasza na wozie ognistym, Dawida, 
Izajasza, Mojżesza, Salomona, Joela, 
Ezechiela. 

Oprócz kościoła Czersk może po-
szczycić się ładną zabudową z końca 
XIX wieku i z początku XX wieku, 
a także Cmentarzem Honorowym przy 
ul. Dworcowej, na którym znajdują się 
groby ofiar z czasu II wojny światowej. 
Represje wobec polskiej inteligencji 
żołnierze niemieccy stosowali już od 
pierwszych dni września 1939 roku. 
4 listopada dokonali egzekucji 28 
mieszkańców Czerska.

Tekst i zdjęcia Maria GiedzKościół pw. Marii Magdaleny w Czersku.

Boże Narodzenie, malowidło na stropie kościoła w Czersku.


