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          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Samorządowy pracodawca

Rzesze urzędników samorządo-
wych, służby pomocnicze urzędów, 
pracownicy wydziałów, referatów 
i departamentów – od gruntów po 
promocję – to jeszcze nie wszyscy 
pracownicy samorządowi. 
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Duchem są ciągle młodzi, chociaż  
14 września obchodzili 55 rocznicę 
ślubu. „Solidarność” wpisała się 
w ich codzienność i bez niej nie 
potrafiliby funkcjonować. Ona, 
Elżbieta z domu Guzińska, on,  
Jerzy Pałubicki, oboje Kaszubi spod 
Chojnic. 
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Żyją „Solidarnością”

Niskie płace dla nauczycieli 
to wstyd dla polityków!

Kilkuset związkowców z Regionu Gdańskiego wzięło udział w manifestacji oświatowej „Solidarności” 15 września 
w Warszawie. Z całej Polski pod Ministerstwo Edukacji Narodowej zjechało około 5 tysięcy protestujących. –  Choć 
poparliśmy reformę systemu edukacji, to nie popieramy degradacji zawodu nauczyciela – mówił podczas protestu 
przewodniczący nauczycielskiej „Solidarności” Ryszard Proksa.
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Działanie na rzecz interesów 
pracowników portowych 
zatrudnionych w Polskim LNG 
SA to główny cel podpisanego 
20 września br. porozumienia 
między przedstawicielami Kra-
jowej Sekcji Portów Morskich 
NSZZ „Solidarność” i Organiza-
cji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Polskiego LNG SA. 
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Będą wspólnie działać  
na rzecz portowców

Prezydent i premier 
na święcie „Solidarności”
Rocznica Sierpnia 1980 r. była oka-
zją do dyskursu, jaka ma być Pol-
ska: solidarna czy liberalna? Wraz 
ze związkowcami z NSZZ „S” 38 
rocznicę Porozumień Sierpniowych 
i powstania „S” świętowali m.in. 
prezydent Andrzej Duda i premier 
Mateusz Morawiecki. 31 sierpnia w 
Sali BHP odbyło się uroczyste posie-
dzenie ZRG NSZZ „S”. 
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Ekologia to nie tylko ochrona śro-
dowiska naturalnego, to także kwe-
stia naszego zdrowia, a nawet życia. 
Czy rzeczywiście to, co jemy, czym 
oddychamy, w jakim środowisku 
przebywamy na co dzień, ma tak 
duże znaczenie dla jakości naszego 
zdrowia i długości życia? 
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Bądź eko, bądź zdrów

Rabaty na stacjach LOTOS  
dla członków „Solidarności”

str. 3

Samorząd powinien  
służyć mieszkańcom

Rozmowa  
z KACPREM PŁAŻYŃSKIM, 
kandydatem Zjednoczonej Prawicy  
na prezydenta miasta Gdańska
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AKTUALNOŚCI

W EUROPIE

W REGIONIE

Na posiedzeniu ZRG o przemyśle 
stoczniowym i portach

Pierwsze po wakacjach posiedzenie 
Zarządu Regionu Gdańskiego pokazało, 
że sprawy zakładów pracy ani na moment 
nie zeszły podczas kanikuły z pola widzenia 
związkowców z NSZZ „Solidarność”. W tym 
czasie sporo działo się m.in. wokół Stoczni 
Gdańsk, która wróciła do Skarbu Państwa, 
a ze związkowcami spotykali się, nie tylko 
podczas sierpniowych uroczystości, ale i 
podczas roboczych narad, członkowie rzą-
du, z premierem Mateuszem Morawieckim 
na czele.

Obrady rozpoczął przewodniczący ZRG 
Krzysztof Dośla, który poinformował o no-
wym otwarciu dla Stoczni Gdańsk poprzez 
odkupienie akcji zakładu przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu od ukraińskiego oligar-
chy Sierhija Taruty. – To jest początek długiej 
drogi. Przystosowanie nowego podmiotu 
do owego nowego początku, szkolenia, 
dosprzętowienie zakładu, może potrwać 
rok. Niestety, elementy dawnej Stoczni 
Gdańskiej robią przygnębiające wrażenie. 
– powiedział Krzysztof Dośla.

Podczas obrad ZRG przypomniano też, 
że „S” nadal domaga się równorzędnego 
traktowania zatrudnionych w służbie zdro-
wia, bez dyskryminacji grup zawodowych. 
I tak np. zanosi się na protest związkowy na 
tle płacowym w starogardzkim Regionalnym 
Ośrodku Psychiatrii Sądowej, do którego tra-
�ają na obserwację groźni przestępcy.

Akcja Niepodległość w Gdyni
20 września w Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni odbyło się pierwsze spo-
tkanie z cyklu Akcja Niepodległość. Orga-
nizatorem cyklu jest Stowarzyszenie Strze-
bielinek. Muzeum Marynarki Wojennej było 
współorganizatorem spotkania w Gdyni. 

Nagroda za wolne niedziele

Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”, został laureatem Śląskiej 
Nagrody im. Juliusza Ligonia przyznawanej 
przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chri-
stiana. Kapituła nagrody przyznała „ligonio-
wy laur” Alfredowi Bujarze za „niestrudzoną 
promocję godności pracowników, auten-
tyczną pracę na rzecz dobra wspólnego oraz 
troskę o zachowanie świątecznego charak-
teru i prawnej ochrony niedziel i świąt”. Gala 
wręczenia Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligo-
nia odbyła się 13 września w auli Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.  – Chciałbym podziękować 
i podzielić się tą nagrodą ze wszystkimi oso-
bami, które były zaangażowane w walkę 
o wolne niedziele. Dziękuję moim przyjacio-
łom z NSZZ „Solidarność”, panu doktorowi 
Mateuszowi Warchałowi, który podjął się 
wyzwania przełożenia idei wolnej niedzieli 
na język prawny oraz wszystkim osobom, 
które nas wspierały – powiedział laureat od-
bierając nagrodę.

Pikieta pod Jysk
21 września przed Centrum Dystrybu-

cyjnym Jysk sp. z o.o. w Radomsku odbyła 
się pikieta w obronie zwolnionego z pracy 
przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Jysk Tomasza Jam-
rozika. Do Radomska przyjechali związ-

kowcy z kilku regionów: Ziemi Łódzkiej, 
Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego, 
Płockiego, Piotrkowskiego, Dolnośląskie-
go, Mazowsza i Małopolskiego. Łącznie 
przed siedzibą spółki pojawiło się około 
800 związkowców. Była także Anna Milcza-
nowska, poseł na Sejm RP. Podczas pikiety 
głos zabrał przewodniczący Zarządu Re-
gionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 
Waldemar Krenc oraz związkowcy przybyli 
z innych regionów a także zwolniony przez 
prezydenta Radomska, również w trybie 
art. 52 k.p., przewodniczący Komisji Zakła-
dowej w Urzędzie Miasta Radomsko Daniel 
Serwa oraz przewodniczący Krajowego Se-
kretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara. Mówcy 
w swoich wystąpieniach podkreślali, iż do 
końca będą wspierać zwolnionego działa-
cza związkowego, a „Solidarność” to nie tyl-
ko nazwa Związku, ale również wspólnota 
działań i wzajemna pomoc w potrzebie. 

„Protestujemy, ale ratujemy”
– Dobrze, że przyjechaliście upominać 

się o swoje prawa. Jesteśmy tu z wami, bo 
jesteśmy solidarni, jesteśmy „Solidarnością”, 
jesteśmy związkiem dialogu, który nego-
cjuje i rozmawia. Dzisiejsza pikieta jest ro-
dzajem nacisku, jeśli ze strony pracodawcy 
nie będzie dialogu, to zorganizujemy dużo 
większy strajk – zapewnił Mirosław Miara, 
przewodniczący Krajowego Sekretariatu 
Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidar-
ność”. Międzyzakładowa Komisja Związ-
kowa NSZZ „Solidarność” w International 
Paper Kwidzyn 19 września zorganizowała 
pikietę pod siedzibą Spółki Falck Fire Servi-
ces w Warszawie. Pikieta była częścią akcji 
protestacyjnej „Protestujemy, ale ratujemy”, 
która jest prowadzona przez Zakładową 
Służbę Ratowniczą na terenie International 
Paper Kwidzyn w związku z trwającym spo-
rem zbiorowym w tej spółce. 

Wzrośnie wskaźnik waloryzacji
– Wreszcie o 2,3 proc. zostanie uwol-

niony wskaźnik waloryzacji (który od 
2010 roku jest zamrożony) – powiedział 
przewodniczący Piotr Duda w rozmowie z 
„Tygodnikiem Solidarność”. Pierwsza pro-
pozycja projektu budżetu to było dalsze 
mrożenie wskaźnika, dopiero po spotka-
niu premiera z „Solidarnością” rząd zmienił 
zdanie. Wzrost o ten procent nastąpi po-
przez wzrost kwoty bazowej dla pracow-
ników objętych systemem mnożnikowym 
oraz wzrost wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników niemnożnikowych. To jest 
pierwsza ważna wiadomość. Druga dobra 
wiadomość, zdaniem Piotra Dudy, to taka, 
że dodatkowe środki z rezerwy budże-
towej zasilą fundusze pracowników ob-
jętych tzw. niemnożnikowym systemem 
wynagrodzeń, czyli przede wszystkim 
inspektoraty, takie jak np. sanitarny, farma-
ceutyczny, weterynaryjny, pracy itd. Tych 
inspektoratów jest ponad dwadzieścia. 
Dodatkowe środki otrzymają również pra-

Związkowcy o polityce 
energetycznej

18 i 19 września w Berlinie odbyło się 
kolejne polsko-niemieckie forum związ-
ków zawodowych, którego gospodarzem 
była niemiecka federacja DGB, zaś ze 
strony polskiej obecne były NSZZ „Soli-
darność”, OPZZ i Forum ZZ. Opiekę orga-
nizacyjno-logistyczną zapewniła Funda-
cja F. Eberta. Głównym tematem dyskusji 
była polityka energetyczna i klimatyczna. 
Podczas dwustronnych rozmów przed-
stawiciele organizacji związkowych na-
szkicowali sytuację ekonomiczno-spo-
łeczną w swoich krajach, omówili główne 
zagadnienia polityki przemysłowej i in-
frastrukturalnej w kontekście paryskich 
celów klimatycznych oraz wysłuchali 
prezentacji nt. zaangażowania pracowni-
ków na szczeblu zakładowym w praktyki 
innowacyjne i ochrony klimatu. Głów-
nym politycznym elementem forum było 
podpisanie wspólnej polsko-niemieckiej 
deklaracji pt. „Kształtowanie sprawiedli-
wej transformacji – tworzenie godziwych 
miejsc pracy i zapewnienie realizacji dzia-
łań na rzecz ochrony klimatu”. 

W KRAJU

cownicy w administracji wojewódzkiej. Ale 
jest jeszcze trzecia wiadomość. Decyzje, ja-
kie podwyżki dostanie konkretny pracow-
nik, czy grupa pracowników będą podej-
mowane w uzgodnieniu z organizacjami 
związkowymi. I to dla przewodniczącego 
„S” jest najważniejsze.

Przedzjazdowa Krajówka

Podczas przedzjazdowego posiedzenia 
Komisji Krajowej NSZZ „S” w Zielonej Górze 
(25–26 września) jej członkowie omawiali 
propozycje rządu przedstawione na Radzie 
Dialogu Społecznego dotyczące pieniędzy 
dla pracowników budżetówki i odmroże-
nia progów odpisów na FUS. Debatowano 
także nad uchwałą programową na XXIX 
KZD, zawierającą program działania na lata 
2018–22, czyli zadania do pilnej realizacji 
dla pogłębienia profesjonalizacji Związku, 
jego unowocześnienia i przygotowania do 
wymogów XXI wieku. 

Związkowcy krytycznie ocenili odmro-
żenie zakładowego funduszu socjalnego 
jedynie na rok, gdyż powinno ono objąć 
co najmniej dwa lata. Związek czeka też na 
spełnienie postulatów pracowników sek-
tora publicznego, którzy domagają się od-
mrożenia kwoty bazowej ponad in�ację.
Członkowie Krajówki pozytywnie ocenili 
zapowiedziany wzrost płacy minimalnej. 

Godność apeluje o bojkot filmu 
„Kler”

 Stowarzyszenie Godność zaapelowa-
ło o bojkot �lmu „Kler” Wojciecha Sma-
rzowskiego. W przysłanym oświadczeniu 
członkowie stowarzyszenia napisali, że 
„środowiska postkomunistyczne sku-
pione w literacko-aktorskich klanach, 
zwalczające od dziesięcioleci ludzi o po-
glądach chrześcijańsko-patriotycznych, 
w ostatnich dniach przystąpiły do ataku 
na księży katolickich w Polsce”. Zdaniem 
członków stowarzyszenia wchodzący na 
ekrany ,,Kler” przedstawia polskich księ-
ży jako zdegenerowaną, rozpitą grupę 
demoralizującą dzieci. Jako ,,twórcy” 
liczą na to, że �lm obejrzy duża liczba lu-
dzi niewierzących i naiwnych, u których 
należy wzmocnić nieufność czy wrogość 
do Kościoła, a korzystając z propagandy 
lewicowych mediów zarobić sporą kasę. 
„Wystarczyło, że paru księży popełniło 
ciężki grzech pedo�lii. Jest to bolesna
rana Kościoła i nas wierzących. Te śro-
dowiska, które tak zawzięcie zwalczają 
pojedyncze grzechy księży, nie widzą 
ogromnej demoralizacji, pijaństwa, nar-
kotyków u siebie” – czytamy w oświad-
czeniu Godności. Członkowie stowarzy-
szenia przypomnieli, że kiedy w czasach 
komunizmu, a szczególnie w okresie 
stanu wojennego trzeba było walczyć o 
wolność i niepodległość, Kościół stał po 
stronie ludzi represjonowanych. Wielu 
księży za to zapłaciło więzieniem lub 
życiem. Zbrodni popełnionych w PRL 
dotąd nie osądzono. 

W pierwszej części wydarzenia zaprezento-
wano wystawę broni palnej używanej pod-
czas II wojny światowej. Broń pochodziła 
z prywatnych kolekcji (głównie ze zbiorów 
Tomasza Ługiewicza oraz Aleksandry i Ję-
drzeja Słupeckich). Ozdobą wystawy był 
polski karabin samopowtarzalny wz.1938 M 
(Maroszek). W drugiej części spotkania An-
drzej Drzycimski wygłosił wykład o obronie 
Westerplatte. 

Zależy nam na bezpiecznym 
przewożeniu ludzi

Komisja ds. współpracy pomiędzy 
związkami zawodowymi funkcjonujący-
mi w trzech przedsiębiorstwach miejskiej 
komunikacji w Gdyni złożyła pismo skie-
rowane do zarządów tych �rm w spra-
wie kontynuacji rozmów związanych 
z bezpieczeństwem pasażerów. Chodzi 
o zarządy: Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Autobusowej i Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Trolejbusowej, których właścicielem 
jest miasto Gdynia.

W piśmie znajdują się dwa postulaty: 
podniesienia płacy kierowców o 2 zł za 
godzinę oraz rozwiązania kwestii przewo-
żenia rowerów w autobusach i trolejbu-
sach na terenie Gdyni. Na ten temat pro-
wadzone były rozmowy na początku roku 
2018. Zarządy tych trzech �rm zobowią-
zały się, że jesienią będą kontynuowane 
rozmowy z przedstawicielami wszystkich 
związków zawodowych. 

– Wiadomo, że każdy szuka pracy tam, 
gdzie lepiej zarabia. Ponieważ nasze staw-
ki są niskie, to kierowcy albo odchodzą do 
innych �rm i wówczas mamy braki kadro-
we, albo w godzinach przeznaczonych 
na wypoczynek pracują u innego prze-
woźnika – mówi Leszek Stodolski, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolej-
busowej sp. z o.o. w Gdyni. 

Święty 
Jan Paweł II

16 października br. mija 40. rocz-
nica powołania abp. Karola Wojtyły 
na 263 następcę św. Piotra. Rok po 
swoim wyborze Jan Paweł II przy-
jechał do ojczyzny. Wypowiedziane 
przez niego, na placu Zwycięstwa 
w Warszawie, słowa: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 
tej ziemi” stały się zaczątkiem prze-
mian w Polsce. Święty Jan Paweł II 
jest duchowym ojcem NSZZ „Soli-
darność”, jego nauki legły u podstaw 
powstania naszego Związku.FO
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AKTUALNOŚCI

PYTANIE MIESIĄCA

Czego oczekujemy
po październikowym Krajowym 
Zjeździe Delegatów „Solidarności”?Rada Ministrów zajęła się 11 września 

rozporządzeniem o wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę oraz o wysoko-
ści minimalnej stawki godzinowej w 2019 
r. Według decyzji rządu minimalne wyna-
grodzenie w 2019 r. wyniesie 2250 zł brutto. 
Oznacza to wzrost o 7,1 proc. w porównaniu 
ze stawką tegoroczną. Dziś minimalna pensja 
to 2100 zł brutto. Wzrośnie też minimalna 
stawka godzinowa – z 13,70 zł do 14,70 zł. W 
tym roku stosunek najniższej płacy do płacy 
średniej wyniesie około 46,5 proc.

Dzięki naciskowi związków zawodo-
wych rząd podniósł pierwotnie propono-
waną kwotę minimalnego wynagrodzenia. 
Początkowo rząd proponował kwotę 2227 
zł. Pracodawcy opowiadali się za podwyż-
ką do 2217 zł, czyli wzrostem o kwotę gwa-
rantowaną, wynikającą z przepisów. NSZZ 
„Solidarność” proponował kwotę 2278 zł.

Przeciętne wynagrodzenie, do którego 
porównujemy płacę minimalną, dotyczy 
firm zatrudniających więcej niż dziewięciu 
pracowników. Nie obejmuje zarobków w 
mikrofirmach, w których płace są niższe. 

Minimalne wynagrodzenie w ostatnich 
dziesięciu latach wzrosło o 86 proc., wciąż 
jednak nie uzyskano postulowanego przez 
NSZZ „Solidarność” poziomu 50 proc. 
średniego wynagrodzenia.

– W związku z ogłoszeniem przez 
premiera wysokości przyszłorocznej pła-
cy minimalnej stwierdzamy, że to kom-

PŁACA MINIMALNA

Kompromis do zaakceptowania
Jak rosło wynagrodzenie minimalne (w złotych)

promis, który nas nie zadowala, ale jest 
do zaakceptowania. Ale na tym polega 
konstruktywny dialog. Wzrost o 150 zł 
to kolejny krok na drodze do osiągnięcia 
przez płacę minimalną poziomu 50 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia i jest dla 
„Solidarności” absolutnym minimum do 
przyjęcia – powiedział Piotr Duda związ-
kowemu portalowi tysol.pl.

Wysokość płacy minimalnej ma 
wpływ m.in. na wysokość odprawy przy 
zwolnieniu grupowym (maksymalnie 15-
-krotność płacy minimalnej), ubezpiecze-
nie emerytalne na preferencyjnych zasa-
dach, minimalne odszkodowanie z tytułu 
dyskryminacji lub mobbingu, podstawę 
wymiaru składek dla osób korzystających 
z urlopu wychowawczego. (asg)

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
podpisała z LOTOS Paliwa umowę, na 
podstawie której członkowie nasze-
go Związku będą mogli uzyskać ra-
bat przy zakupie paliwa na stacjach 
polskiego koncernu paliwowego. 
Poniżej przedstawiamy procedurę 
i warunki, jakie trzeba spełnić, by 
móc z niego skorzystać:

1.  Każda z osób pragnących otrzymać 
kartę LOTOS musi najpierw wyro-
bić sobie elektroniczną legitymację 
członkowską (plastikową) NSZZ 
„Solidarność”. W tym celu należy 
zwrócić się do macierzystej orga-
nizacji związkowej NSZZ „Solidar-
ność” i wypełnić wniosek o wydanie 
elektronicznej legitymacji (wniosek 
można pobrać ze strony www.soli-
darnosc.gda.pl). Wniosek powinien 
zostać przekazany wraz z listą zbior-
czą z danej organizacji związkowej 
do Zarządu Regionu Gdańskiego, 
gdzie zostanie przygotowana i wy-
dana indywidualna elektroniczna 
legitymacja członkowska. Nie do-
tyczy to osób, które mają już taką  
legitymację.

2.  Dla osób, które będą w posiadaniu 
elektronicznych legitymacji i wy-
rażą chęć posiadania karty rabato-
wej LOTOS BIZNES, organizacja 
związkowa winna zebrać papierowe 
wnioski chętnych z danymi: imię 
i nazwisko, numer plastikowej elek-
tronicznej legitymacji członkowskiej 
i nazwa organizacji związkowej. Na-
leży również wypełnić załącznik nr 
2 do umowy. (Każdy indywidualnie 

Rabaty na stacjach LOTOS

powinien wpisać nr ewidencyjny 
uczestnika tożsamy z numerem le-
gitymacji członkowskiej, nazwisko i 
imię oraz podpisać się dwa razy u do-
łu załącznika). Dokumenty znajdują 
się na naszej stronie internetowej: 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktu-
alnosci/rabaty-na-stacjach-lotos-dla-
-czlonkow-solidarnosci/ 

 Uwaga! Nie wypełniamy rubryki 
ORGANIZATOR.

3.  Zebrane wnioski i załączniki nr 2 
wraz z listą zbiorczą organizacja za-
kładowa dostarcza do sekretariatu 
Zarządu Regionu Gdańskiego „S”, 
pok. 107.

4. Wnioski po opracowaniu przez ZRG 
zostaną przesłane do LOTOS Pali-
wa. LOTOS prześle karty LOTOS 
BIZNES na adres ZRG, skąd zostaną 
odebrane przez organiacje związko-
we.
Informacji udziela sekretarz pre-

zydium ZRG Bogdan Olszewski, 
tel. 502 273 425

Rabaty na stacjach LOTOS

Użytkownicy związkowych kart 
LOTOS Biznes otrzymują rabaty – od 
kilku do kilkudziesięciu groszy – za 
każdy litr paliwa standardowego (Pb95, 
ON, LPG) lub paliwa premium LOTOS 
Dynamic (Pb98, ON), a także 10-pro-
centową zniżkę na produkty z menu 
Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do 
spryskiwaczy oraz 15-procentową zniż-
kę na usługi myjni.

Karta NAVIGATOR
Do każdego zakupu paliwa lub usłu-

gi będą naliczane punkty na kartę Navi-
gator według uzgodnionego algorytmu. 
Punkty te będzie można wymienić na 
wiele produktów przemysłowych znaj-
dujących się w katalogu https://lotosna-
vigator.pl/nagrody

Lista stacji LOTOSU: http://www.
lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos

Rabaty na stacjach LOTOS
Z wyłączeniem stacji MOP Na stacjach MOP

Olej napędowy 10 gr/litr 15 gr/litr
Benzyna 10 gr/litr 15 gr/litr
Olej napędowy Dynamic 15 gr/litr 20 gr/litr
Benzyna bezołowiowa Dynamic 15 gr/litr 20 gr/litr
Gaz LPG 7 gr/litr 12 gr/litr
Myjnia 15 proc. 15 proc.
Oleje i płyny do spryskiwaczy 10 proc. 10 proc.
Gastronomia Cafe Punkt 10 proc. 10 proc
Rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na wybranych stacjach.

MIROSŁAW PIÓREK, przewodniczący KM NSZZ „S” 
Stoczni „Remontowa” im. J Piłsudskiego i Krajowej 
Sekcji Przemysłu Okrętowego NSZZ „S” 

– Zjazd wyborczy, przyjmując sprawozdanie z mijającej ka-
dencji, nie przyniesie radykalnych zmian. Będą omawiane zmiany 
statutowe. Oczekuję, iż procedury wyborcze na poziomie organi-
zacji wydziałowych zostaną uproszczone. Tracimy czas i energię, 
a przecież mamy do siebie zaufanie.  

Na pogłębioną debatę trzeba czasu. Przed Związkiem 
dyskusja nad jego strukturą branżową czy regionalną, nad 
wchodzeniem w układy zbiorowe pracy, nad wprowadzaniem 
norm rozpowszechnionych już w Europie. Nie musimy wy-
ważać otwartych drzwi. Na tzw. Zachodzie wiedzą, co to są 
dobre miejsca pracy. Organizacje pracowników i pracodawców 
potrafią wypracować normy, które promują profesjonalizm, 
odpowiedzialność, wysokie kwalifikacje i nowoczesność. In-
strumenty oddziaływania są. Nie ma co się obawiać afiliowania 
w strukturach zagranicznych. 

Dbajmy o powszechne, cywilizowane standardy pracy, 
wprowadzajmy je dla branży. My, okrętowcy, już to robimy na 
poziomie zakładu, w sekcji, w zespole trójstronnym, jesteśmy 
afiliowani w zagranicznych strukturach. 

EDWARD FORTUNA, KM NSZZ „S” Zarząd 
Morskiego Portu Gdańsk

– NSZZ „S” ma dokonania, piękną historię. Zjazd wyborczy 
nie będzie przełomowy, ale nie unikniemy spraw programo-
wych. Związek musi znaleźć odpowiedź na zmieniającą się sy-
tuację na rynku pracy. W branży portowej oczekujemy uchwał 
o potrzebie regulacji ustawowych, w tym w ustawie o portach 
i przystaniach morskich, które zagwarantują dobre, stabilne 
i godziwie opłacane miejsca pracy.  Nie możemy popadać 
w marazm i utknąć w biurokracji. Czas domknąć dyskusję 
o strukturze Związku. Warto otworzyć szeroko drzwi przed 
osobami pracującymi na własny rachunek. 

LESZEK ŚWIECZKOWSKI, KM NSZZ „S” Zakłady 
Farmaceutyczne Polpharma SA w Starogardzie Gd.   

– Zjazd zdominują wybory. Spodziewam się, iż regiony 
ocenią, w jakim miejscu jest Związek, ku czemu zmierza, co 
osiągnął współpracując z opcją rządzącą oraz na co nas stać 
i jakie są nasze priorytety. NSZZ „S” uczestniczy w kształto-
waniu polityki społecznej, więc trzeba wymóc dokończenie 
reformy emerytalnej, wiążąc uprawnienia do emerytury ze 
stażem pracy. Związek domaga się, by pracownik budżetówki 
miał przynajmniej skromną satysfakcję materialną ze wzrostu 
gospodarczego. Mamy obowiązek tego dopilnować. 

Nie unikajmy dyskusji o przyszłości „S”.  Przed nami jest 
decyzja, czy mniejsze, słabsze regiony powinny przyłączyć się 
do dużych, silnych struktur. Siła oddziaływania opiera się m.in. 
na silnym zapleczu eksperckim, a to kosztuje. Inaczej „ogra” 
nas prezes czy burmistrz.  

WOJCIECH LITEWSKI, KZ NSZZ „S” OPEC Gdynia 
sp. z o.o. 

– „Solidarność” jest traktowana jako ubezpieczyciel na wy-
padek konfliktu i kryzysu. Ludzi trzeba zjednać poszanowa-
niem etosu Związku.  Czeka nas poważna debata o przyszłości. 
Nie tylko o wniesionych projektach zmian statutowych, w tym 
o wydłużeniu kadencji władz do pięciu lat.  Musimy przygo-
tować strategię rozwoju. Inaczej będziemy zakładnikami de-
mografii. Liczę  na otwarcie na ludzi młodych. Wymusza to 
na nas demografia. To oni nadają dynamikę organizacji. Nie 
możemy z nich rezygnować. Ludzie aktywni, jeśli nie zrealizują 
się w Związku, pójdą do polityki. My ich przygotujemy, ale 
będą dla nas straceni. Polaryzacja w polityce jest silna, więc 
powinniśmy z partiami negocjować tak, jak z pracodawcami 
i zyskiwać partnera, podpisać deklarację programową. 

Na uroczystościach i naszych akcjach frekwencja spada. Po-
trzebny nam jest profesjonalny marketing. Zacznijmy od central-
nej bazy związkowych akcji, bo teraz każdy sobie to układa. 

oprac. (asg)
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RODO, czyli Œwinka Pepa 
u lekarza
Już nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać? Odkąd zawitało 
do nas tzw. RODO na wszystkich padł blady strach. Różne 
instytucje prześcigają się w kreatywnym „chronieniu” naszych 
danych. Ostatnio jedna z przychodni w Wohyniu na Lubelsz-
czyźnie wywiesiła kartkę z godzinami przyjęć poszczególnych 
pacjentów, na której zamiast nazwisk znalazły się pseudonimy. 
I tak pacjent umówiony na 9.15 był Pepą, osoba zapisana na 
12 Cezarem, a ta z 18.15 Skrzatem. Był też Jogi czy Briżid Bardo 
(pisownia oryginalna). 
Choć ogólne przepisy wynikające z RODO nakazują ochronę 
danych pacjentów, to nie wymuszają na przychodniach zamiany 
ich nazwisk na numery czy pseudonimy. Regulacje w tym 
zakresie nie są doprecyzowane, a postawa pracowników wspo-
mnianej placówki może wynikać z obawy o naruszenie unijnego 
rozporządzenia. 
Niestety, nie wiadomo, czy przydzielając pseudonimy kreatyw-
ne panie z recepcji kierowały się jakimiś cechami pacjentów, czy 
przypisywały je losowo. 

Pawka Morozow, 
czyli antyRODO
A w pewnej szkole… antyRODO. Po licznych protestach ze 
strony rodziców oraz interwencjach w lokalnych i ogólno-
polskich mediach dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła 
Białego zaprzestaje dalszego prowadzenia ankiety zawierającej 
wiele osobistych pytań dotyczących rodzin uczniów. Sprawa 
kwestionariusza wywołała oburzenie rodziców oraz skandal na 
całą Polskę.
Przypomnijmy, że na jaw wyszła imienna ankieta, którą do wy-
pełnienia otrzymali uczniowie klas IV–VIII z tejże szkoły. Każde 
z dzieci musiało obowiązkowo odpowiedzieć na kilkanaście 
pytań, m.in. o warunki, w jakich mieszkają, spożywanie przez ro-
dziców alkoholu, stosowane kary czy wysokość kieszonkowego. 
O ankiecie uczniowie nie mogli informować swoich rodziców. 
Ostatecznie pod wpływem protestów dyrekcja placówki zdecy-
dowała o wstrzymaniu dalszych prac nad ankietą. Lepiej późno 
niż wcale. Pawkę Morozowa, doskonały symbol sowieckiej 
deprawacji, który doniósł na własnego ojca, pamiętamy z nie tak 
bardzo zamierzchłej przeszłości. Niech te czasy nie wracają… 

ACTA2 nadchodz¹

Nie uporaliśmy się jeszcze z absurdami RODO, a Parlament 
Europejski szykuje nam nowy „pasztet”. We wrześniu europo-
słowie przegłosowali dyrektywę o prawie autorskim, nazywaną 
przez przeciwników szeroko „ACTA 2.0”. Pod przykrywką dbania 
o prawa autorskie wprowadzona może być instytucja „wielkiego 
brata”, który nie tylko będzie mógł śledzić poczynania internau-
tów, ale i je cenzurować. 

Film ,,Kler
,,
, czyli 

spe³nione marzenie 
Jerzego Urbana
Najlepszą recenzją �lmu„Kler” jest uśmiechnięta twarz Jerzego 
Urbana, rzecznika władz PRL-u, który został zaproszony na 
premierę kontrowersyjnego �lmu Wojciecha Smarzowskiego. 
Metody walki z Kościołem katolickim wypracowane przez wła-
dze komunistyczne reżyser „Kleru” zastosował w swoim „dziele” 
wzorcowo. Jerzy Urban zapewne żałuje, że za jego czasów nie 
było reżyserów tak zaangażowanych w walkę z Kościołem. 

Tych klientów 
nie obs³ugujemy!
Ale gdzie? Ano w jednej z Żabek w Ostrowie Wielkopolskim. Klienci 
tego sklepu mogli być zaskoczeni tym, co zobaczyli w niedzielę. 
Według napisu umieszczonego w sklepie: „W związku z niedzielą 
niehandlową członków i sympatyków PiS nie obsługuję, ponieważ 
nie pozwala mi na to klauzula sumienia”. Taką skandaliczną dekla-
rację wywiesił w swoim sklepie dumny, tfu, durny, właściciel, który 
dodatkowo przywdział koszulkę z napisem „Konstytucja”.
Niestety, nie można liczyć, że ów pan będzie się stosował do zapi-
sów dokumentu, którego jest wyznawcą. W obecnie obowiązującej 
Konstytucji RP w art. 32 znajduje się następujący zapis: „ Nikt nie 
może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Może jednak otrzeźwi 
go oświadczenie franczyzodawcy: „Sklep nie jest miejscem do 
organizowania happeningów politycznych, na co zwrócimy uwagę 
franczyzobiorcy. Komunikat został zamieszczony w sklepie bez 
naszej wiedzy i zgody”. Dodatkowo spółka wezwała właściciela do 
zaprzestania tego typu działań pod groźbą zerwania współpracy.

Niezale¿ny inaczej

Miała to być ponoć nadzwyczajna kasta ludzi, obdarzona ponad-
przeciętnymi walorami intelektu i charakteru. Z de�nicji sędzia
powinien być niezależny i kierować się przede wszystkim literą pra-
wa i własnym sumieniem. Niestety, coraz częściej sami sędziowie 
(oczywiście niektórzy) swoim zachowaniem zaprzeczają zasadom 
zawodu. Bo jak inaczej ocenić poczynania sędziego z Gorzowa 
Wielkopolskiego, który miał sądzić ściganego listem gończym 
dilera narkotykowego i tak się przestraszył swojego zadania, że 
wysłał pytanie „prejudycjalne” do Trybunału Sprawiedliwości UE, 
ponieważ nie jest pewien, czy jeśli wyda wyrok niezgodny z, jak to 
ujął, oczekiwaniami władzy, to nie będzie czekało go postępowanie 
dyscyplinarne. Takiego pytania nie musiał natomiast zadawać sę-
dzia, który przewodniczył sprawie wytoczonej przez PO premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu. Grzegorz Schetyna poinformował 
go, że „Opinia publiczna musi zapamiętać te nazwiska i muszą je 
zapamiętać ci, co będą tworzyć Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyż-
szego i będą wyciągać wnioski z takich zachowań”. Nieprzypadko-
wo o liderze PO mówi się „Grzegorz Zniszczę cię Schetyna”, albo „No 
mercy” (po angielsku: bez przebaczenia). 

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Październik ostatecznie zakończy kadencję związkową 2014–2018. 
Na kolejnym Krajowym Zjeździe Delegatów „Solidarność” podsumuje 
mijającą kadencję, wybierze nowe władze i przyjmie program na następ-
ne lata. Jaka była ta mijająca? 

Cztery lata temu zapytaliśmy organizacje zakładowe o to, jakie pod-
stawowe postulaty wobec rządzących powinny postawić  władze krajowe 
Związku. Zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazł się postulat przy-
wrócenia wieku emerytalnego sprzed tzw. reformy Tuska. Inne dotyczy-
ły m.in. ograniczenia plagi umów śmieciowych, wolnych niedziel, sku-
tecznej ochrony praw pracowniczych i związkowych, wyższych płac, w 
tym płacy minimalnej. Patrząc z perspektywy tych oczekiwań, kadencja 
kończy się sporym uzyskiem. Wiek emerytalny został przywrócony i jak 
na razie nie wywrócił ani rynku pracy, ani ubezpieczeń społecznych. 

Płaca rośnie, choć nie wszędzie – czego wyrazem są choćby ostatnie 
protesty sfery budżetowej. Swoją drogą – powtórzę to raz jeszcze – do-
prawdy trudno zrozumieć, dlaczego władza strzela sobie w stopę, nie 
proponując skutecznych systemowych rozwiązań tego problemu. Umo-
wy śmieciowe zostały nieco ograniczone – choćby przez ich ozusowanie 
i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. Zresztą pracodawcy 
poszukując pracowników coraz częściej kuszą ich właśnie umowami 
o pracę. Rośnie też płaca minimalna. 2014 rok rozpoczynaliśmy na po-
ziomie 1680 zł miesięcznie brutto, w 2019 wejdziemy najprawdopodob-
niej z płacą minimalną w wysokości 2250 zł. Przez te lata wzrost prze-
kroczył więc 30 procent. Ale i do tego ogródka warto wrzucić kamyczek 
– trudno zrozumieć, dlaczego rząd nawet nie próbuje wrócić do leżącej 
od lat w sejmowych zamrażarkach ustawowej propozycji „Solidarności” 
wiążącej wzrost płacy minimalnej ze wzrostem PKB i określającej ścież-
kę dojścia do wysokości 50 procent średniego wynagrodzenia. 

Również dialog znalazł nowy wymiar w postaci ustawy o radach 
dialogu społecznego na poziomie kraju i poszczególnych województw. 
To ważne instytucje. Po latach kompletnego zastoju i lekceważenia coś 
drgnęło. Jednak czy spełniają one w sposób przez nas oczekiwany swoją 
rolę? Mam często wrażenie, że rady, owszem, są miejscem spotkań, 
konsultacji i wymiany opinii, ale tak naprawdę, w praktyce, nie współ-
decydują o ważnych dla pracowników sprawach. To wymaga nie tylko 
aktu prawnego, ale także rzeczywistej woli wszystkich jego uczestników. 
Najlepszym tego dowodem jest fakt, że Polska pozostaje dalej na szarym 
końcu, jeśli chodzi o procent pracowników objętych układami zbio-
rowymi pracy, a to przecież one właśnie stanowią praktyczny wymiar 
dialogu. 

Istotą związkowej pracy jest poprawa zamożności polskich rodzin. 
W Polsce rodzinami najbardziej wykluczonymi są rodziny bezro-
botnych. Głodowe zasiłki wiele się nie zmieniły, ale istotny spadek 
bezrobocia i pewność zatrudnienia na pewno sytuację rodzin poprawiły. 
Oczywiście, wpływ na to ma też wzrost wynagrodzeń i programy spo-
łeczne, z 500+ na czele. Wiele się poprawiło, ale nie mniej jest jeszcze do 
zrobienia. Klasycznym już konkretnym przykładem jest Fundusz Pracy 
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od lat kolejne 
ekipy rządzące traktują go jak składnik budżetu – jeszcze jeden podatek. 
Tymczasem wyjątkowo zgodnie pracodawcy i związki zawodowe 
domagają się większego wpływu na jego wydawanie. Takich przykładów 
można by mnożyć. Zapewne więc delegaci będą mieli o czym dyskuto-
wać, szczególnie że na stole leży także standardowa debata o strukturze 
Związku, jego organizacji, statucie etc.

Trudno także nie wspomnieć o innych wyborach, które przed nami 
– wyborach samorządowych. Samorząd to gigantyczny pracodawca (pi-
szemy o tym w „Magazynie”). W województwie pomorskim w samorzą-
dzie i samorządowych spółkach pracuje ponad 20 proc. zatrudnionych, 
a są województwa, w których nawet 30 proc. Ba, władze samorządowe, 
także Gdańska, dostawały od Związku tzw. żółte kartki za nieprzestrze-
ganie klauzul społecznych w przetargach i zatrudnianie na umowach 
śmieciowych. W Gdańsku sytuacja jest zresztą szczególna, bo nastąpił 
konflikt w platformerskiej rodzinie. Kandydat tej właściwej Platformy, 
rządzącej przecież w Gdańsku nieprzerwanie od dekad, odcina się od 
tych rządów i proponuje przepoczwarzenie się w coś  nowego. Tylko 
w co? Na tym tle program mecenasa Kacpra Płażyńskiego jest zadziwia-
jąco konkretny i przede wszystkim otwarty na mieszkańców. Paź-
dziernik zapowiada się więc nadzwyczaj ciekawie, a co nam przyniesie 
– zobaczymy za miesiąc.

Jacek Rybicki

Październikowe 
wybory 
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KOD PRZECIW „SOLIDARNOŚCI”
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19 września odbyła się przed Sądem 
Okręgowym w Gdańsku pierwsza roz-
prawa wytoczona przez stowarzyszenie 
Komitet Obrony Demokracji NSZZ 
„Solidarność”. Działacze KOD-u po-
czuli się obrażeni sformułowaniami 
zawartymi w stanowisku Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
wydanym 17 sierpnia 2017 roku. 

Przypomnijmy, rok temu, tuż przed 
kolejną rocznicą Sierpnia, pomorski 
KOD zaczął sobie uzurpować prawo 
do organizacji uroczystości podpisania 
Porozumień Sierpniowych, na które… 
zaprosił „Solidarność”. Władze Związ-
ku uznały to za prowokację. Od wielu 
lat to bowiem „Solidarność” Regio-
nu Gdańskiego jest ich gospodarzem. 
Uzurpowanie sobie przez organizację, 
która w swoich szeregach ma takie oso-
by, jak płk Mazguła (autor znanych po-
wszechnie słów o tym, że stan wojenny 

był kulturalnym zdarzeniem), praw do 
dziedzictwa „Solidarności” jest skanda-
lem. Odpowiedzią na „zaproszenie” było 
stanowisko, w którym członkowie Prezy-
dium Komisji Krajowej „S” m.in. napi-
sali: „Będziemy przypominać ofiary tych 
ludzi, którzy tak chętnie zasilają dzisiaj 
szeregi KOD-u. Mamy tu na myśli tak 
widocznych i aktywnych prominentnych 
działaczy KOD, jak byli SB-ecy, funkcjo-
nariusze WSI, TW i liczni przedstawicie-
le resortowej PRL-owskiej nomenklatu-
ry”. I właśnie tymi słowami poczuli się 
obrażeni działacze KOD, którzy przez 
dwie godziny żalili się przed sądem, że 
to stanowisko nastawiło negatywnie spo-
łeczeństwo do ich stowarzyszenia.

Przed sądem zeznawało czterech 
przedstawicieli KOD-u, w tym prze-
wodniczący Krzysztof Łoziński. „So-
lidarność” reprezentował zastępca 
przewodniczącego Komisji Krajowej 

Bogdan Biś, który odpowiadając na za-
rzuty strony pozywającej powiedział, że 
na reputację sobie trzeba zapracować. 
I to nie stanowisko „Solidarności” wpły-
nęło na to, że ludzie odwracają się od 
KOD-u, ale obecność określonych osób 
(Mazguła, Dukaczewski) na wiecach 
organizowanych przez stowarzyszenie. 
Przytoczył również wiele faktów pod-
ważających tezę przedstawicieli KOD-u, 
iż zaproszenie skierowane do „Soli-
darności” było wystosowane w dobrej 
wierze i miało na celu porozumienie. 
Najważniejszym dowodem jest fakt, że 
stowarzyszenie KOD chciało całkowicie 
zablokować NSZZ „Solidarność” możli-
wość zorganizowania obchodów święta 
„Solidarności”, zgłaszając czas trwania 
swojej imprezy na placu Solidarności w 
dniu 31 sierpnia 2017 r. od godziny 00 
do 24. Dopiero wojewoda pomorski, w 
odpowiedzi na pismo Komisji Między-

zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej, uznał prawo „Solidarności” 
do zorganizowania sierpniowych uro-
czystości.

– Myśmy nazwali to postępowanie 
KOD-u bezczelną prowokacją, to się 
odbiło bardzo szerokim echem wśród 
członków „Solidarności” i w reakcji na 
to 17 sierpnia ubiegłego roku wydali-
śmy stanowisko, które dzisiaj stało się 
przedmiotem sporu i które było reak-
cją Związku na tę całą sytuację. Nie 
wycofujemy się z tych słów, w całości 
je podtrzymujemy i bez względu na wy-
nik procesu pozostajemy przy swoim. 
Z tym towarzystwem nie chcemy mieć 
nic wspólnego. Ten spór nie toczy się 
wokół żadnej rocznicy. Ten spór został 
wywołany przez KOD. Ten proces jest 
im potrzebny, żeby pokazać, że jeszcze 
to towarzystwo istnieje – powiedział 
Marek Lewandowski, rzecznik Komisji 

Krajowej „S”, w wywiadzie dla Radia 
Gdańsk. 

O tym, jakie są prawdziwe inten-
cje KOD-u mogli się przekonać także 
uczestnicy tegorocznych obchodów 
Sierpnia ’80, kiedy to grupa osób w ko-
szulkach z napisem „Konstytucja”, 
krzycząc przez megafon z budynku 
Europejskiego Centrum Solidarności 
(swoją drogą, ktoś z ECS-u umożliwił 
im takie zachowanie?!) zakłócała skła-
danie kwiatów pod Bramą nr 2. 

19 września pod salę rozpraw dotar-
ła liczna grupa członków i sympatyków 
„Solidarności”, aby wesprzeć przedstawi-
ciela Komisji Krajowej i zarazem wyrazić 
swoje oburzenie wobec działaczy KOD-u, 
którzy nie mając własnych ideałów chcą 
zawłaszczyć etos „Solidarności”.

Następna rozprawa została wyzna-
czona na 3 października.

(mk, mig)

Kto kogo obraża,  
czyli dlaczego Polacy nie chcą zapisywać się do KOD-u 
Polacy nie chcą zapisywać się do Komitetu Obrony Demokracji nie z powodu niechlubnych zachowań członków tego 
stowarzyszenia, jak wywoływanie burd na ulicach, stawanie ramię w ramię z byłymi esbekami czy machlojek – byłego 
już co prawda – przewodniczącego KOD-u Mateusza Kijowskiego, ale… z powodu jednego ze stanowisk krajowych 
władz „Solidarności”. Tak przynajmniej wynika z zeznań, jakie złożyli przed sądem członkowie władz KOD.

Pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Będziemy bronić „Solidarności”
ROMAN KUZIMSKI, zastępca 
przewodniczącego Zarządu Regionu 
Gdańskiego „S”

– W pełni zgadzamy się ze stanowiskiem Komisji Kra-
jowej, oceniającym sytuację, która zaistniała rok temu w 
kontekście obchodów rocznicy Sierpnia ’80. KOD chciał za-
właszczyć te uroczystości i robił to w sposób prowokacyjny. 
Myśmy nigdy nie mówili, że oni nie mogą w sposób godny 
czcić Sierpnia ’80. Ale zrobili to w sposób obrzydliwy. Zare-

zerwowali plac Solidarności na cały dzień, czyli od godziny 00 do godziny 24. W spo-
sób bezczelny zapraszali nas na te uroczystości. Powiedzieliśmy, że nie będziemy 
wspólnie w tych uroczystościach uczestniczyć. Jednym z ważnych powodów jest to, 
że w ich szeregach są ludzie o dziwnej proweniencji. Są ludzie, którzy wtedy, kiedy 
„Solidarność” walczyła o niepodległą Polskę, stali po drugiej stronie barykady. 

Od początku kadencji nowego rządu byliśmy świadkami wielu gorszących sytuacji, 
na przykład w Sejmie, na Krakowskim Przedmieściu, na Wawelu, w których uczestni-
czył KOD. I to właśnie Komisja Krajowa w swoim stanowisku głośno powiedziała, że 
nie zgadzamy się na wspólne uroczystości. Co zrobił KOD? Podał nas do sądu. Poszli-
śmy na pierwszą rozprawę, aby bronić w sądzie dobrego imienia „Solidarności” przed 
ludźmi, którzy w naszej ocenie nie walczą o demokrację – jak to oni uważają. To są 
osoby, które bronią wyłącznie swoich interesów. I z tym się identy�kują. A społeczeń-
stwu opowiadają różnego rodzaju bajki o demokracji, o której nie mają pojęcia. Nasz 
cel jest jasny, klarowny. Będziemy bronić „Solidarności”. 

Dostosowywanie szkół zawodowych 
do potrzeb regionalnego rynku pracy, 
kształcenie i doskonalenie nauczycieli 
przedmiotów zawodowych oraz finan-
sowanie szkolnictwa zawodowego – te 
problemy zdominowały 26 posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego, które odbyło się 27 września br. 
w Sali Herbowej Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku.

Po zlikwidowaniu wielu zasadni-
czych szkół zawodowych, a także szkół 
technicznych na rynku pracy coraz 
bardziej odczuwa się brak wyspecjali-
zowanych pracowników. Aby zmienić 
tę sytuację, w ramach Strategii Rozwo-
ju Województwa Pomorskiego, a także 

WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

Szkolnictwo zawodowe w Pomorskiem
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Regionalnego Programu Strategicznego 
„Aktywni Pomorzanie”, realizowane jest 
przedsięwzięcie „kształtowanie szkół 
zawodowych w regionie”, współfinan-
sowane ze środków unijnych. Dzięki 
temu powstały w naszym wojewódz-
twie nowoczesne szkoły zawodowe, 
gwarantujące wysoką jakość nauczania 
i właściwe przygotowanie uczniów do 
wykonywania pracy.

Pomimo pozytywnej opinii zarów-
no uczniów, nauczycieli, jak i praco-
dawców oraz władz samorządowych 
na temat tego przedsięwzięcia sytuacja 
szkolnictwa zawodowego nie jest dobra. 
Przede wszystkim brakuje nauczycieli 
praktyków, a ci, którzy są, nie wyraża-
ją zainteresowania dokształcaniem się 
w zakresie nowych technologii. Prze-
kwalifikowywanie nauczycieli przed-
miotów ogólnokształcących nie zdaje 

egzaminu, bo jest to długi proces. Po-
nadto specjaliści odchodzą ze szkolnic-
twa do przemysłu, gdyż tam otrzymują 
znacznie wyższe wynagrodzenie (na-
uczyciel dyplomowany zarabia 3317 zł 
brutto). Brakuje też systemu nauczania 
zawodowego. Na to nakłada się kwestia 
finansowania szkolnictwa zawodowego, 
gdy skończą się środki unijne.

Jednym z proponowanych roz-
wiązań jest wniosek, w którym Wo-
jewódzka Rada Dialogu Społecznego 
proponuje utworzenie na uczelniach 
zawodowych studiów pedagogicznych 
z takim programem kształcenia, który 
obok wiedzy pedagogicznej przygoto-
wywałby do nauczania przedmiotów 
zawodowych.

(mig)
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Plan spotkań szkoleniowych społecznych inspektorów 
pracy z terenu działania Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” w roku szkoleniowym 2018 / 2019

Organizator i miejsce szkoleń: 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” , sala  Akwen,  

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24. Szkolenia są bezpłatne.

Lp. Termin 
spotkania Godzina Temat szkolenia

1. 19.10.2018 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy. Uprawnienia SIP/PIP

2. 16.11.2018 r. 10.00 Kompetencje społeczne SIP – szkolenie

3. 14.12.2018 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy. Równe traktowa-
nie w zatrudnieniu

4. 18.01.2019 r. 10.00 Obowiązki pracodawcy dotyczące przepisów 
przeciwpożarowych

5. 15.02.2019 r. 10.00 Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. 
Zadania dotyczące zakładów pracy 

6. 15.03.2019 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy. Zmiany w prawie 
pracy

7. 26.04.2019 r. 10.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy 
dotyczące emerytur i rent pracowniczych

8. 17.05.2019 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy. Wyniki kontroli 
w 2018 r.

9. 14.06.2019 r. 10.00 Podsumowanie roku szkoleniowego.  
Plan szkoleń na rok następny

Koordynator ds. BHP i ochrony środowiska pracy
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Stefan Gawroński

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

Działanie na rzecz interesów pracowników portowych zatrudnionych w Polskim LNG SA to główny cel podpisanego 
20 września br. porozumienia między przedstawicielami Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” i 
Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polskiego LNG SA. 

Będą wspólnie działać  
na rzecz portowców

PORTOWCY

ładunkowe powinny być „wykonywane 
wyłącznie przez robotników portowych 
posiadających stosowny certyfikat”. 

– Cel, jaki sobie stawiamy jako 
Sekcja Portów, to doprowadzenie do 
podpisania z pracodawcami i przed-
stawicielami rządu Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla Robot-
ników Portowych. Porozumienie z Ko-
misją Zakładową LNG SA jest krokiem 
do konsolidacji związków zawodowych 
działających w obszarze usług por-
towych – mówi Jacek Szornak, nowy 

przewodniczący Krajowej Sekcji Portów 
Morskich NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem Paulina Jurkiewicza, prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Polskiego LNG SA, 
podpisane porozumienie wzmocni pozy-
cję Związku w rozmowach z pracodawcą. 
Porozumienie, pod którym podpisali się 
w imieniu sekcji przewodniczący Jacek 
Szornak oraz jego zastępcy Adam Pio-
trowski i Adam Tylski, a w imieniu KZ 
NSZZ „S” PLNG przewodniczący Pau-
lin Jurkiewicz i jego zastępca Sławomir 
Bunkowski, zostało zawarte w siedzibie 
gdańskiej „Solidarności” w obecności 
zastępcy przewodniczącego ZRG Ro-
mana Kuzimskiego.

Polski LNG SA to spółka zajmują-
ca się odbiorem i regazyfikacją skro-
plonego gazu ziemnego (ang. LNG 
– Liquefied Natural Gas). Firma jest 
właścicielem i operatorem Terminalu 
LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego w Świnoujściu, pełniąc obecnie 
ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa energetycznego naszego kraju. 
Decyzja o budowie gazoportu zapadła 
w 2007 roku, jednak do eksploatacji zo-
stał on oddany dopiero niespełna trzy 
lata temu. W tym roku do początku 
września gazoport przyjął 16 statków, 
a łączna ilość zregazyfikowanego w ter-
minalu gazu przekroczyła już 7 mln m 
sześc. LNG. Dotychczas gaz skroplony 
sprowadzany jest do Polski z trzech kie-
runków: Kataru, USA i Norwegii. Na 
świecie funkcjonuje obecnie ponad 100 
terminali LNG, w Europie jest ich 23. 
Do NSZZ „Solidarność” w PLNG SA 
należy obecnie jedna trzecia załogi.

Małgorzata Kuźma

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu (popularnie 
określany jako gazoport) to polski terminal przeładunkowy i regazyfikacyjny 
skroplonego gazu ziemnego (LNG). Położony jest w prawobrzeżnej części miasta, 
Warszowie, na wyspie Wolin, nieopodal najwyższej na polskim wybrzeżu Bałtyku 
latarni morskiej. Otwarty w 2015, pierwszy gazowiec z katarskim gazem wpłynął 
11 grudnia. 18 czerwca 2016 terminal otrzymał imię prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Na zdjęciu: w dniu nadania terminalowi imienia, z Jarosławem 
Kaczyńskim przewodniczący „S” z PLNG Paulin Jurkiewicz i jego zastępca Sławomir 
Bunkowski.

Po podpisaniu porozumienia. 

Współpraca między sekcją portow-
ców a „Solidarnością” w PLNG pole-
gać ma między innymi na wymianie 
informacji i prowadzeniu konsultacji 
w zakresie obrony praw i reprezentacji 
interesów w zbiorowych stosunkach 
pracy. Związkowcy chcą wspólnie wy-
pracować jednakowe minimalne stan-
dardy dla bezpiecznego wykonywania 
prac przeładunkowych oraz bezpiecz-
nego świadczenia usług bunkrowania 
skroplonego gazu. W porozumieniu 
znalazł się również zapis, że prace prze-

Region Gdański NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach oferowanych w ramach projektu „Nowe 
kwalifikacje – nowe perspektywy”. Są wśród nich m.in.:

Szkolenia komputerowe
 Szkolenia z praktycznego wykorzystania aplikacji Microsoft Excel – 24 h szko-

lenia opartego o przykłady z życia wzięte
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach Microsoft – 80 h 

– dwa pełne szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach Oracle – 80 h 

– dwa pełne szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – administracja systemami Microsoft – 80 h – dwa 

pełne szkolenia
 Szkolenia autoryzowane – zarządzanie sieciami CISCO – 80 h – dwa pełne  

szkolenia

Szkolenia językowe
 Angielski lub niemiecki – 120 h – dwa poziomy zaawansowania

Szkolenia językowe i nieautoryzowane szkolenia komputerowe są bezpłatne. 
Koszt szkoleń autoryzowanych to zaledwie 15 procent ich rynkowej ceny.

Do udziału zapraszamy osoby pracujące, które pracują i/lub zamieszkują 
w województwie pomorskim i ukończyły 18 lat.

Komplet informacji oraz możliwość zapisania się do projektu dostępne są na 
stronie: http://nowekwali�kacje.eduportal.pl

Języki obce i Excel za darmo
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W petycji skierowanej do minister 
Anny Zalewskiej napisano m.in.: „Od 
kilkunastu lat relacja płacy nauczycieli 
w stosunku do przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej 
drastycznie spada. Nasz Związek wie-
lokrotnie postulował powiązanie wyna-
grodzeń nauczycieli z przeciętnym wy-
nagrodzeniem w gospodarce narodowej 
i odejście od uznaniowości”. 

Związkowcy wystosowali cztery po-
stulaty. Żądają: 
1.  Wzrostu wynagrodzeń zasadniczych 

dla nauczycieli w wysokości 15 proc. 
od 1 stycznia 2019 roku;

PROTEST OŚWIATY

Niskie płace dla nauczycieli to wstyd dla polityków!
Kilkuset związkowców z Regionu Gdańskiego wzięło udział w manifesta-
cji oświatowej „Solidarności” 15 września w Warszawie. Z całej Polski pod 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zjechało około 5 tysięcy protestujących. 
–  Choć poparliśmy reformę systemu edukacji, to nie popieramy degradacji 
zawodu nauczyciela – mówił podczas protestu przewodniczący nauczyciel-
skiej „Solidarności” Ryszard Proksa.

2.  Zmiany systemu wynagradzania i 
systemu finansowania zadań oświa-
towych;

3.  Usunięcia niekorzystnych przepisów 
dotyczących oceny pracy nauczycieli 
i awansu zawodowego;

4.  Likwidacji godzin karcianych.
Ryszard Proksa podkreślał podczas 

protestu, że nauczyciele zwykle zostają 
pominięci w procesach rewaloryzacji 
wynagrodzeń, a czarę goryczy przelało 
wydłużenie procesu awansu zawodowe-
go w oświacie.

(mk)
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Nauczyciel to nie suma liczb
WOJCIECH KSIĄŻEK, przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” z siedzibą w Gdańsku

– Wielka szkoda, iż MEN wprowadza tyle zmian jednocze-
śnie. Wystarczyło skupić się na dobrym dopracowaniu struktury 
szkół i programów nauczania. Czyli skoncentrować się na pod-
stawach programowych, programach nauczania, planach na-
uczania, podręcznikach, pomocach dydaktycznych. Przygoto-
wać się także do napięć organizacyjnych, które mogą wystąpić 

w przyszłym roku, gdy ostatecznie będzie likwidowana część budynków, gdzie o licea, 
technika będą rywalizować uczniowie po VII klasie szkoły podstawowej i III gimnazjum. 

Tymczasem zafundowano nauczycielom wydłużenie awansu zawodowego z 10 
do 15 lat, wprowadzono kon�iktogenny system oceniania. Do tego dochodzi swoista
urzędnicza propaganda, bo tak ludzie oświaty odbierają medialne uwagi pani minister 
Anny Zalewskiej,  że nauczyciel w ciągu trzech lat otrzyma… 1000 zł podwyżki. Patrząc 
choćby z perspektywy nauczyciela stażysty, który przez dwa lata otrzymuje 2417 zł brut-
to, prawda o portfelu nauczyciela wygląda inaczej. Ta sytuacja rodzi pytanie, kto będzie 
wybierał pracę w oświacie? Warto pamiętać, jak dbano w II Rzeczpospolitej o to, by w 
oświacie pracowali ludzie najlepiej przygotowani, z powołaniem pedagogicznym, cha-
ryzmą. 

Jeżeli chodzi o wprowadzenie od tego roku szkolnego obowiązkowych ocen na-
uczycieli co trzy lata, to ów nowy system oceniania, ileś tam kryteriów, wskaźników, 
nagradzanie dodatkowo tylko osób z oceną wyróżniającą…, wydaje się być mocno 
kon�iktogenny. Nauczyciel jest podmiotem, a nie arytmetyczną sumą liczb. Codzien-
nie przechodzi, i to przez kilka odsłon lekcyjnych, jakże odpowiedzialny egzamin przed 
uczniem, w kontaktach z rodzicami. Szkoda, że zapomniano o myśli św. Augustyna, iż nie 
trzeba mnożyć bytów ponad niezbędne potrzeby.

Wrześniowa manifestacja przed 
gmachem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej to niejedyna forma 
protestu organizowanego przez NSZZ 
„Solidarność”. Od początku września 
poszczególne szkolne związkowe 
koła zawieszają flagi „Solidarności” na 
budynkach. 

Flagi „Solidarności” na szkołach w całej Polsce

We wrześniowym proteście uczestniczyli nie tylko nauczyciele z całego kraju, ale także przedstawiciele innych grup 
zawodowych. 

Praca za darmo, krytyka nowych 
przepisów dotyczących awansu za-
wodowego i oceniania nauczycieli, 
protest „Solidarności” oświatowej 
w Warszawie, wdrażanie reformy w 
roku szkolnym 2018/2019 – to tyl-
ko kilka zagadnień z wielu omawia-
nych podczas Rady Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”, która odbyła 
się 11 września w Gdańsku.

Gościem Rady była Małgorzata Bie-
lang – pomorski wicekurator oświaty. 
Wicekurator przedstawiła problemy 

związane z początkiem roku szkolne-
go 2018/2019, m.in. mówiła o nowych 
podstawach programowych, o dosto-
sowywaniu kształcenia zawodowego 
do potrzeb gospodarki, o rekrutacji 
absolwentów klas ósmych szkół podsta-
wowych i gimnazjów do szkół ponad-
podstawowych i przy okazji uspokajała, 
że „miejsc dla uczniów w tych szkołach 
nie zabraknie”. 

Członkowie Rady zgłaszali wiele 
nieprawidłowości w szkolnictwie, np., 
że na zajęcia wyrównawcze i kółka za-
interesowań brakuje pieniędzy, więc dy-
rektorzy szkół wymagają, by nauczyciele 

prowadzili te zajęcia za darmo. Zmiany 
przepisów dotyczących awansu zawo-
dowego i oceniania pracy nauczycieli 
wywołały oburzenie. Nauczyciele twier-
dzili między innymi, że zamiast nauczać 
będą musieli skupić się na gromadzeniu 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
oceny ich pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się wystąpienie mecenasa Toma-
sza Gryczana, który odpowiedział na 
wiele wątpliwości zgłaszanych przez 
uczestników spotkania. Członkowie 
Rady pytali, czy nauczycieli, którzy już 
wcześniej rozpoczęli starania o awans 

zawodowy, obowiązują nowe przepisy; 
czy można robić i publikować zdjęcia 
oflagowanych budynków szkolnych; 
w jaki sposób uzasadnić odmowę 
opiniowania regulaminów oceniania 
nauczycieli. Mecenas powiedział, że 
nauczycieli, którzy są w trakcie zdoby-
wania awansu zawodowego, obowiązują 
dotychczasowe przepisy, bo prawo nie 
działa wstecz. Szkoła jest budynkiem 
administracji publicznej i można ro-
bić i publikować jej zdjęcia. Poza tym 
wyjaśnił, że „Solidarność” nie będzie 
opiniowała negatywnych zmian praw-
nych, dotyczących regulaminów oce-

niania nauczycieli i zaproponował wzór 
uzasadnienia, dlaczego związkowcy nie 
opiniują tych regulaminów. Omawiając 
nowe przepisy, zwrócił uwagę na to, że 
dotyczący rozwiązania stosunku pracy 
ze względu na długą chorobę artykuł 
23 Karty nauczyciela, w którym jest 
mowa o tym, że do okresu niezdolności 
do pracy wlicza się dni, w których nie 
odbywają się zajęcia – jest przepisem 
dyskryminującym nauczycieli.

Podczas Rady dokonano także wy-
boru Bożeny Brauer i Macieja Werry na 
członków Prezydium Sekcji.

Barbara Ellwart

Burzliwy początek roku szkolnego
RADA MIĘDZYREGIONALNEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA
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Podziękowania
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” serdecznie dziękuje 
Fundacji LOTOS za wsparcie i part-
nerstwo w organizacji obchodów 
podpisania Porozumień Sierpnio-
wych.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” serdecznie dziękuje 
Zarządowi Grupy Energa za objęcie 
mecenatem  w ramach Strategii 
CSR Grupy Energa obchodów pod-
pisania Porozumień Sierpniowych.

Rocznica Sierpnia 1980 r. była okazją do dyskursu, jaka ma być Polska: 
solidarna czy liberalna? Wraz ze związkowcami z NSZZ „S” 38 rocznicę Po-
rozumień Sierpniowych i powstania „S” świętowali m.in. prezydent Andrzej 
Duda i premier Mateusz Morawiecki. 31 sierpnia w Sali BHP odbyło się uro-
czyste posiedzenie ZRG NSZZ „S”. 

SIERPNIOWE OBCHODY

Prezydent i premier na święcie „Solidarności”

Wspólne zdjęcie stypendystów Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” z premierem Mateuszem Morawieckim i minister Elżbietą Rafalską, z udziałem władz Związku i fundacji.

Podczas mszy świętej w bazylice św. Brygidy ks. abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił 
replikę związkowego sztandaru MKS z sierpnia 1980 roku.

– „Solidarność” to fenomen na 
skalę światową, próba poszukiwania 
umowy społecznej. Kolejne strajki były 
jak świece zapalane jedna od drugiej. 

Pochodni wolności nie mógł już uga-
sić nawet stan wojenny. Jej spuścizna 
to nie tylko wolność, niepodległość, 
suwerenność, ale i polityka społeczna 

– powiedział w Sali BHP premier Ma-
teusz Morawiecki.

„S” łączy pokolenia. 23 uzdolnio-
nych uczniów z rodzin niezamożnych 
otrzymało stypendia w ramach XVI 
edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność”. Pomoc finansowa jest 
formą docenienia uczniowskich trudów 
i wyników oraz bezpośrednim wyrazem 
solidarności. 

Prezydent Andrzej Duda po zakoń-
czeniu uroczystości powiedział m.in.: 

– Chcę, żeby Polska to była solidar-
ność, niezłomnie, spokojnie krocząca 
w przyszłość, budująca sprawiedliwość, 
będąca razem i wspólnie, po to, żeby-
śmy mogli mieć silne państwo. Żeby 
można było spokojnie w tym państwie 
pracować. Żeby można było spokojnie 
wychowywać dzieci. 

 Zdjęcia: Wojciech Milewski

PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI
– „Solidarność” to bohater zbiorowy mojej osobistej pamięci i pamięci wszystkich 
Polaków. To był fenomen na skalę światową, próba poszukiwania umowy społecznej. 
To zaskoczyło system komunistyczny. Kolejne strajki były jak świece zapalane jedna od 
drugiej. Tej pochodni wolności nie mógł już ugasić nawet stan wojenny. Życzę wszyst-
kim, aby pamięć o roku 1980 łączyła wszystkich Polaków, aby wszyscy Polacy przenosili 
dziedzictwo „Solidarności” w przyszłość. Rząd PiS czuje się spadkobiercą Sierpnia 1980, 
nie tylko w sferze idei, ale także czynu. Ta spuścizna to nie tylko wolność, niepodległość, 
suwerenność, ale również polityka społeczna. Kształtujemy Polskę w duchu „Solidarności”.

PREZYDENT ANDRZEJ DUDA
– Społeczna gospodarka rynkowa to sprawiedliwy podział dóbr. To gospodarka, której 
koncepcja oparta jest na  chrześcijańskiej nauce społecznej, która nakazuje wyrównywanie 
dysproporcji. To właśnie ta zmiana, która teraz się dzieje, jest dobrą zmianą. Jest to program 
500+, to pomoc rodzinom organizowana w różnych formach, która mam nadzieję będzie 
poszerzana tak, że polska rodzina będzie mogła żyć coraz spokojniej. To zdecydowane 
działania w kierunku likwidacji bezrobocia, tak skuteczne na przestrzeni ostatnich trzech 
lat. To uniemożliwienie okradania Polski i nas wszystkich, choćby poprzez kradzież podatku 
VAT – to jest właśnie Polska, co do której głęboko wierzę, że jest Polską solidarności. 

Tego dnia Medal „Zasłużony Kulturze  Gloria Artis” otrzymał Andrzej Piwarski, 
artysta malarz, który w swojej twórczości podejmuje wątki dotyczące historii 
najnowszej i „Solidarności”. 

– Chcemy uczcić pamięć wszystkich, 
którzy przyczynili się do tego, że żyjemy 
w państwie wolnym i suwerennym pod 
względem politycznym i gospodarczym, 
że możemy chodzić z podniesioną głową 
– powiedział przewodniczący Zarządu Re-
gionu Gdańskiego  „S” Krzysztof Dośla.

– Dzisiaj otrzymaliśmy prezent. 
Stocznia Gdańsk po wieloletniej tu-
łaczce wróciła w ręce Skarbu Państwa 
– podkreślił z kolei przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda 
i dodał, że „S” jest depozytariuszem 
marzeń strajkujących w 1980 r., zawsze 
była, jest i będzie niezależna.  

„Solidarność ” to też górnicy i stocz-
niowcy. Razem, nie osobno. Roman Ga-
łęzewski, przewodniczący „S” Stoczni 
Gdańskiej, przypomniał więc, że strajki 
w 1988 r. rozpoczęliśmy w geście soli-
darności ze strajkującymi na Górnym 
Śląsku górnikami.   
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Bądź eko, 
bądź zdrów

Czyste powietrze

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ekologia to nie tylko ochrona środowiska naturalnego, nasza odpowie-
dzialność przed przyszłymi pokoleniami, element zrównoważonego roz-
woju, szansa na nowe „zielone” miejsca pracy czy dobrze pojęta moda. To 
także kwestia naszego zdrowia, a nawet życia. Czy rzeczywiście to, co jemy, 
czym oddychamy, w jakim środowisku przebywamy na co dzień, ma tak 
duże znaczenie dla jakości naszego zdrowia i długości życia? Cóż, wystarczy 
podać statystyki, z których wynika, że ryzyko zachorowania na poważne 
dolegliwości w przypadku osób mieszkających w miastach przy ruchliwych 
ulicach jest o 7 procent większe niż u osób mieszkających poza miastem.

Woda na wagę życia
Według szacunków Światowej Or-

ganizacji Zdrowia (WHO) aż 75 proc. 
wszystkich zgonów na świecie następuje 
przedwcześnie, a jest to spowodowane 
najczęściej właśnie zanieczyszczeniem 
środowiska naturalnego i brakiem od-
powiedniej higieny. Za ten drugi czyn-
nik odpowiada głównie brak dostępu 
do świeżej i czystej wody pitnej w wie-
lu uboższych regionach świata. Warto 
o tym pamiętać podczas codziennych 
czynności w naszym domu, gdy woda, 
to prawdziwe źródło życia, leje się nie-

woduje jednocześnie brak żywności, 
a w efekcie niedożywienie), problemy 
ze słuchem i wzrokiem, nowotwory.

Ekologiczna żywność 
– podwójny zysk

Wachlarz zagrożeń dla naszego 
zdrowia związanych z zanieczysz-
czeniem gleby, wody i powietrza jest 
bardzo szeroki. Często występują one 
tam, gdzie się tego nie spodziewamy. 
Chodzi m.in. o choroby psychiczne, 
depresję i inne. Z jednej strony to czę-
sto wyśmiewane, ale przez naukowców 
udowodnione negatywne skutki braku 
zieleni w środowisku miejskim, która 
działa kojąco na nasze nerwy i zmysły. 
Choroby psychiczne mogą jednak mieć 
swoje całkiem fizyczne źródło także w 

toksynach, które mogą do nas docierać 
zarówno bezpośrednio (np. do krwi, 
a z nią do mózgu, z wdychanego za-
nieczyszczonego powietrza), jak i po-
średnio (po spożyciu zawierających 
je owoców i warzyw uprawianych na 
zanieczyszczonej glebie lub w środo-
wisku zawierającym zanieczyszczone 
powietrze).

Dlatego, jeśli tylko pozwalają na to 
nasze finanse, warto „zainwestować” 
w ekologiczną żywność, która nie tylko 
jest przyjazna dla środowiska natural-
nego, ale także pozytywnie wpływa na 
nasze zdrowie. Przy czym mamy tu na 
myśli zarówno certyfikowaną „oficjal-
ną” żywność ekologiczną, jak i żywność 
pochodzącą ze zwykłych, tradycyjnych 
niewielkich gospodarstw („od zaprzy-
jaźnionego gospodarza”, „z targu”, „od 
krowy”).

Z żywnością i rolnictwem związany 
jest temat chemicznej degradacji gleb. 
Środki ochrony roślin stosowane obec-
nie masowo w agrokulturze (zwłaszcza 
w przypadku upraw o dużych areałach) 
oraz środki wykorzystywane w przemy-
śle doprowadzają do skażenia gleby, co 
ma negatywny wpływ na stan lokalne-
go środowiska naturalnego, a w konse-
kwencji na nasze zdrowie.

„Czyste powietrze” to nazwa rządowego programu priorytetowego na lata 2018–
–2029, w ramach którego państwo przeznaczy aż 103 mld zł na walkę ze smogiem, 
w postaci m.in. do�nansowania docieplenia i termomodernizacji budynków, wy-
miany źródeł ciepła, montażu nowocześniejszych instalacji grzewczych oraz mon-
tażu odnawialnych (głównie słonecznych) źródeł energii. Program będą realizowały 
Narodowy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a 
także Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Na Pomorzu za program odpowiada 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który 
od września 2018 r. uruchomił szkolenia dla potencjalnych bene�cjentów programu
oraz procedurę składania wniosków. Warto skorzystać z tej możliwości i zaoszczędzić 
na unowocześnieniu domowej instalacji grzewczej, a jednocześnie zadbać o swoje 
zdrowie.

Jeśli tylko pozwalają 
na to nasze finanse, 
warto „zainwestować” 
w ekologiczną żywność, która 
nie tylko jest przyjazna dla 
środowiska naturalnego, ale 
także pozytywnie wpływa 
na nasze zdrowie. Przy czym 
mamy tu na myśli zarówno 
certyfikowaną „oficjalną” 
żywność ekologiczną, jak 
i żywność pochodzącą ze 
zwykłych, tradycyjnych 
niewielkich gospodarstw 
(„od zaprzyjaźnionego 
gospodarza”, „z targu”, „od 
krowy”).

Trzeba także pamiętać, że ochrona 
środowiska to system naczyń połą-
czonych. Na przykład, jeśli dojdzie do 
skażenia lokalnego ekosystemu poprzez 
wyciek ścieków do wód powierzchnio-
wych, jest bardzo prawdopodobne, że 
efekty tego zanieczyszczenia odczują 
także konsumenci żywności wyhodo-
wanej na tym terenie.

Smog jak smok

Jako ludzie jesteśmy tak skonstru-
owani, że boimy się najbardziej tego, co 
widzimy. Dlatego wśród zagrożeń dla 
naszego życia i zdrowia związanych ze 
złym stanem środowiska naturalnego, 
w tym przypadku atmosfery, najczęściej 
wymienia się smog, który przybiera 
postać dobrze widocznej, ciemnej, za-

legającej mgły. I rzeczywiście to sztucz-
ne zjawisko atmosferyczne, będące 
wynikiem zanieczyszczenia powietrza 
i mieszania się czystego powietrza z 
„brudnym”, jest bardzo groźne.

Smog jest zabójczy zwłaszcza dla 
dróg oddechowych i układu krążenia. 
Zawarte w nim zanieczyszczenia, m.in. 
związki chemiczne i pyły, mogą wywo-
łać astmę i alergie, a nawet raka płuc! 
Smog i inne formy zanieczyszczenia po-
wietrza nie tylko wywołują nowe cho-
roby, ale także zaostrzają i przyspieszają 
przebieg już posiadanych przez dane 
osoby chorób przewlekłych.

Według badań WHO w 2010 r. z po-
wodu raka płuc  (liczono tylko przypad-
ki wywołane przez zanieczyszczenie po-
wietrza) na całym świecie zmarło około 
230 tys. osób! Z kolei w Polsce, według 
danych Ministerstwa Przedsiębiorczo-
ści i Technologii z 2016 r., co roku 19 
tys. ludzi umiera tylko z powodu smo-
gu wywołanego tzw. niską emisją (tzn. 
opalaniem domów jednorodzinnych 
niskiej jakości paliwem). WHO szacuje, 
że w naszym kraju z powodu wszyst-
kich odmian smogu łącznie umiera 43 
tys. osób rocznie!

Niestety, zdecydowana większość 
(33 z 50) europejskich miast z zanie-
czyszczonym powietrzem leży w Polsce, 
głównie w Małopolsce i na Górnym Ślą-
sku. Wynika to zarówno z tamtejszego 
przemysłu, dużej gęstości zaludnienia, 
specyfiki infrastruktury mieszkalnej, 
jak i ukształtowania terenu. 

Smog występuje najczęściej jesienią, 
zimą i na przedwiośniu, czyli w okre-
sach zwiększonego ogrzewania budyn-
ków, głównie w miejscowościach o licz-
nej niskiej zabudowie jednorodzinnej. 
Lekarze zalecają, aby w tym okresie na 
terenach w największym stopniu za-
grożenia smogiem osoby starsze, dzieci 
i kobiety w ciąży jak najkrócej przeby-
wały na „świeżym” (niestety, tylko z na-
zwy) powietrzu.

Pomorze
Niestety, także na Pomorzu wy-

stępują miejsca, w których stężenie 
szkodliwych pyłów (np. dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu, benzopirenu 
czy „smogowego” pyłu zawieszonego 
PM10) systematycznie przekracza do-
puszczalne normy. Można stwierdzić, 
że pod względem zanieczyszczenia po-
wietrza na Pomorzu zła sytuacja wy-
stępuje m.in. w Malborku, Lęborku i 
Wejherowie, a bardzo zła w aglomeracji 
trójmiejskiej (zwłaszcza w śródmieściu 
Gdańska) oraz Kościerzynie.

Podobnie Pomorze prezentuje się 
w kontekście jakości wody. W przy-
padku aż 83 proc. wód powierzchnio-
wych zbadanych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Gdańsku w 2016 r. stwierdzono zły 
stan wód (fizykochemiczny i biolo-
giczny), związany m.in. z ich zanie-
czyszczeniem azotanami i fosforanami. 
Z kolei w przypadku jezior tylko w 2 
z przebadanych 21 stwierdzono stan 
dobry.Czy zatem powinniśmy już  bić 
na alarm, zarówno na Pomorzu, jak  
i w całej Polsce? Być może jeszcze nie, 
ale warto pamiętać – i podać tę praw-
dę dalej – że jeśli chcemy być zdrowi, 
musimy być eko. W innym przypadku 
może się okazać, że przekażemy naszym 
dzieciom i wnukom czyste środowisko 
naturalne, ale nie będziemy się razem 
z nimi tym cieszyć.

Adam Chmielecki

raz niepotrzebnymi strumieniami („bo 
przecież jest w kranie i nigdy jej nie za-
braknie…”).

Zanieczyszczenie środowiska odpo-
wiada za wiele współczesnych chorób 
cywilizacyjnych, np. otyłość (z drugiej 
strony – w wielu regionach świata po-
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Warto „zainwestować” w ekologiczną żywność.
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SZKOLENIA NA II PÓŁROCZE 2018 ROKU

Miło nam poinformować o planie szkoleń, które jako Dział 
Szkoleń chcemy zaproponować działaczom związkowym z Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” od września do grudnia 2018 r. 
Szkolenia, jak do tej pory, realizowane będą w trybie wyjazdowym 
i stacjonarnym.

Nowością od tego półrocza jest fakt, że wszystkie szkolenia re-
alizowane w formie wyjazdowej oraz stacjonarne szkolenie nego-
cjacyjne są współ�nansowane z środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (szkolenia oznaczone w harmonogramie czcionką 
wytłuszczoną). Wprowadza to pewne zmiany w zasadach uczest-
nictwa w szkoleniach, w szczególności uczestnicy zobowiązują się 
do wzięcia udziału w całym cyklu szkoleń (prawo pracy, negocja-
cje, ekonomiczne) na przestrzeni dwóch lat. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub ma-
ilowy (58 305 54 79, e-mail: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl) 
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

WRZESIEŃ
 24-26.09. – Prawo pracy i związkowe, część 1 (WYJAZDO-

WE, Jastrzębia Góra, ośrodek ZEW MORZA – realizowane 
w ramach projektu „Wiem więcej, działam skuteczniej”) 

 24-26.09. – Prawo pracy i związkowe część 2 (WYJAZDO-
WE, Jastrzębia Góra, ośrodek ZEW MORZA – realizowane 
w ramach projektu „Wiem więcej, działam skuteczniej”)

PAŹDZIERNIK
 2-5.10. – Negocjacje (STACJONARNE, Gdańsk, ul. Wały Pia-

stowskie 24  – realizowane w ramach projektu „Wiem wię-
cej, działam skuteczniej”) 

 4.10  – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (szkole-
nie stacjonarne w Gdańsku)

 19.10.  – Mobbing (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)

 22-23.10. – Zakładowe komisje rewizyjne (szkolenie sta-
cjonarne w Gdańsku)

LISTOPAD
 6-9.11. – Negocjacje (STACJONARNE, Gdańsk, ul. Wały Piastow-

skie 24  – realizowane w ramach projektu „Wiem więcej, dzia-
łam skuteczniej”)

 12-14.11. – Prawo pracy i związkowe, część 2 (WYJAZDOWE, Ja-
strzębia Góra, ośrodek ZEW MORZA – realizowane w ramach 
projektu „Wiem więcej, działam skuteczniej”)

 20.11. – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (szkolenie 
stacjonarne w Gdańsku)

 21-22.11. – Rozwój Związku (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)
 26-28.11. – Prawo pracy i związkowe, część 1  (WYJAZDO-

WE, Jastrzębia Góra, ośrodek ZEW MORZA – realizowane 
w ramach projektu „Wiem więcej, działam skuteczniej”) 

 26-28.11. – Szkolenie ekonomiczne, część 1  (WYJAZDO-
WE, Jastrzębia Góra, ośrodek ZEW MORZA – realizowane 
w ramach projektu „Wiem więcej, działam skuteczniej”)

GRUDZIEŃ
 3-5.12. – Prawo pracy i związkowe, część 1  (WYJAZDOWE, 

Jastrzębia Góra, ośrodek ZEW MORZA – realizowane w ra-
mach projektu „Wiem więcej, działam skuteczniej”) 

 3-5.12. – Szkolenie ekonomiczne, część 1  (WYJAZDOWE, 
Jastrzębia Góra, ośrodek ZEW MORZA – realizowane w ra-
mach projektu „Wiem więcej, działam skuteczniej”)

 17-18.12. – Szkolenie skarbników (szkolenie stacjonarne 
w Gdańsku).

Terminy szkoleń z przyczyn niezależnych od Działu Szkoleń mogą 
ulec zmianie, o czym będziemy informowali niezwłocznie drogą 
mailową oraz na naszej stronie internetowej.

Wiem więcej – działam skutecznie
Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w 
projekcie „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!”. Celem 
projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich przedsta-
wicieli NSZZ „Solidarność” poprzez ich udział w szkoleniach 
z zakresu negocjacji, prawa pracy oraz analizy ekonomicz-
no-�nansowej przedsiębiorstw. Projekt skierowany jest do

członków NSZZ „Solidarność” jako przedstawicieli partnera 
społecznego zaangażowanego w proces stanowienia prawa 
w Polsce. Udział w projekcie jest w 100 procentach bezpłatny!
Zgłoś się do nas: Region Gdański NSZZ „Solidarność”,  
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 pok. 128 i 129  
tel. 58 308 43 37, e-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl

Waloryzacja emerytur i rent, opieka zdrowotna dla seniorów, kwota wolna 
od podatku – to główne tematy posiedzenia Rady Regionalnej Sekcji Eme-
rytów i Rencistów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło 
się 14 września w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Seniorzy  
dopominają się o swoje

Radę poprowadziła Wanda Lemańska, nowa przewodnicząca sekcji. Jednym z 
najważniejszych tematów nurtujących 9-milionową rzeszę polskich emerytów jest 
oczywiście niski poziom świadczeń, które co miesiąc otrzymują.

Zdaniem związkowych emerytów co prawda obecny rząd rewaloryzuje corocznie 
świadczenia emerytalne, jednak rewaloryzacja jest zbyt niska, a ponadto nie do końca 
sprawiedliwa.

– Rząd podnosi ogólną kwotę przeznaczoną na waloryzację i w przyszłym roku 
ma ona wynieść 7 miliardów złotych, ale chce z tej puli waloryzować emerytury 
wszystkim seniorom i jednocześnie podnieść najniższe emerytury – mówiła Wiesła-
wa Libera, członkini rady. Jej zdaniem pomoc emerytom o najniższych dochodach 
powinna być finansowana z innego funduszu niż ten przeznaczony na waloryzację. 
„Spłaszczanie” systemu emerytalnego powoduje, że pokrzywdzone są osoby o dłu-
goletnim stażu zawodowym.

Maria Medyńska, przewodnicząca gdańskiej Komisji Terenowej Emerytów i Ren-
cistów, przedstawiła problemy związane ze służbą zdrowia dotykające seniorów.

– Rząd z roku na rok zwiększa pulę przeznaczoną na darmowe leki dla 75-latków, 
jednak sam dobór leków, które znajdują się na liście, nie odpowiada wszystkim po-
trzebom pacjentów – mówiła Medyńska. Następnym nierozwiązanym problemem są 
wciąż duże kolejki do lekarzy specjalistów i na rehabilitację. Również system domów 
opieki nad osobami starszymi wymaga reformy. – Jak emeryci, którzy mają świadcze-
nia na poziomie 1200 –1500 zł, mają zapłacić za dom opieki 3 tys. zł i więcej? –pytała 
jedna z uczestniczek spotkania.

Sprawę kwoty wolnej od podatku przedstawił Jan Klassa, który przypomniał, że 
PiS nie spełnił do tej pory obietnicy jej podniesienia. Co prawda wprowadzono cał-
kowite zwolnienie dla najbiedniejszych osób, mających dochód roczny poniżej 8 tys. 
zł i częściowy dla tych poniżej 13 tys. zł, jednak ulgi te obejmują bardzo niewielką 
grupę osób.

Ostatnim tematem przygotowanym do dyskusji była sprawa podniesienia zasiłku 
pogrzebowego. Za rządów PO-PSL zasiłek został obniżony z 6 tys. zł do 4 tys. i obecnie 
pokrywa tylko część kosztów pochówku. Zdaniem Kazimierza Waldowskiego zasiłek 
pogrzebowy powinien przynajmniej powrócić do poziomu 6 tysięcy złotych.

Członkowie Rady Sekcji planowali przedstawić swoje problemy przedstawicielowi 
rządu, jakim jest wojewoda pomorski, który miał być gościem spotkania. Jednak 
Dariusz Drelich nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu. Seniorzy z „Solidarności” liczą, 
że w najbliższym czasie do takiego spotkania jednak dojdzie.

Małgorzata Kuźma

Emeryci dyskutowali o swoich problemach.

Sport można uprawiać bez względu 
na wiek, ważne jest, aby dyscyplina, którą 
chcemy się zająć, przynosiła nam korzyści, 
a nie szkody. Na przykład jogging w póź-
nym wieku nie jest zalecany, ponieważ  zbyt 
obciąża  kręgosłup, serce i stawy, ale spacer 
nie musi też oznaczać zwykłego dreptania 
po parku. Jeśli tylko starszy człowiek nie 
cierpi na jakieś poważne schorzenie, może 
zacząć uprawiać nordic walking. Nie po-
trzeba do tego kosztownego sprzętu. 

Do końca listopada związkowi se-
niorzy mają możliwość zapoznania 
się z techniką „chodzenia z kijkami” 
w ramach projektu „W zdrowym ciele 
– zdrowy senior”. Nieodpłatne zajęcia 
nordic walking, zorganizowane przez 
Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, 
współfinansowane przez Miasto Gdańsk, 
odbywają się w środy w gdańskim par-
ku Steffensa (pomiędzy aleją Zwycięstwa 
a ul. Jana z Kolna) o godzinie 10. Pod 
czujnym okiem profesjonalnej trenerki 
Edyty  Kędzierskiej można nauczyć się 
techniki, a następnie po zakończeniu 
kursu zorganizować własną grupę i sa-
modzielnie „chodzić z kijkami”. 

Nordic walking to popularny sport, 
który można uprawiać w każdym wie-
ku, także w starszym, pod warunkiem, 

NORDIC WALKING

W zdrowym ciele – zdrowy senior
że opanujemy 
technikę i do-
stosujemy tem-
po marszu do 
własnych możli-
wości (optymal-
na prędkość to 
ok. 120 kroków 
na minutę). 

Prawidłowy 
m ars z  pr z y -
nosi zdrowiu 
wiele korzyści. 
W z m a c n i a 
mięśnie, serce 
i zwalcza stres 
– neutralizuje 
krążącą we krwi adrenalinę. To również 
doskonały sposób na wzmocnienie sys-
temu odpornościowego – gdy organizm 
jest dotleniony, zwiększają się możliwo-
ści  białych krwinek, a sprawny system 
odpornościowy łatwiej rozpoznaje i li-
kwiduje komórki nowotworowe.

Chętnych, którzy chcieliby wziąć 
udział w zajęciach nordic walking, 
prosimy o kontakt z Wandą Lemańską 
z Regionalnej Sekcji Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność”, pok. 121,  
tel. 58 308 42 70.

Renata Tkaczyk

Edyta Kędzierska pokazuje, w jaki sposób dopasować kije.
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Rzesze urzędników samorządowych, służby pomocnicze urzędów, pracow-
nicy wydziałów, referatów i departamentów – od gruntów po promocję – to 
jeszcze nie wszyscy pracownicy samorządowi. Są też nimi zatrudnieni w 
spółkach komunalnych kierowcy autobusów i tramwajów, maszyniści SKM, 
personel szpitali i ciepłownicy. Do kogo idą zyski z usług komunalnych? Kto 
jest głównym beneficjentem? 

Samorządowy pracodawca

Panuje przekonanie, że sfera pu-
bliczna to najlepszy pracodawca. Czy 
rzeczywiście? Samorząd terytorialny 
jest pracodawcą dla urzędników oraz 
pracowników licznych spółek komunal-
nych, spółek z udziałem gmin oraz jak 
w przypadku samorządu wojewódzkie-
go (Urząd Marszałkowski, Sejmik) szpi-
tali przekształconych w województwie 
pomorskim w spółki z o.o. 

Wybuchają spory i konflikty o pła-
ce, o warunki pracy. Tak było choćby 
w przypadku kierowców komunikacji 
miejskiej w Gdyni i w Gdańsku. 

Stabilność?

W sektorze samorządowym pracu-
ją dwa miliony osób, co stanowi oko-
ło 21,5 proc. zatrudnionych. To o ich 
głosy i członków ich rodzin, zabiegać 
będą kandydaci w wyborach samo-
rządowych. Odsetek ten jest funkcją 
chłonności lokalnego rynku pracy. W 
województwach podlaskim i święto-
krzyskim sięga on 33 proc. pracujących. 
W województwie mazowieckim 15 
proc., a w pomorskim 22 proc. Więk-
szość zatrudnionych pracuje w komu-
nalnych przedsiębiorstwach. Jak czyta-
my w raporcie Związku Miast Polskich 
za 2015 rok, „samorządy racjonalizując 
zatrudnienie w administracji i w pod-
ległych jednostkach, często decydują 
się na zatrudnianie pracowników na 
umowy okresowe”. Udział osób zatrud-
nionych na te umowy waha się od 7 do 
9 procent.

Płace

Praca w samorządzie daje poczucie 
stabilności. Gratyfikacja jest jednak 
zróżnicowana. Dyrektorzy wydziałów 
i ich zastępcy otrzymują wynagrodze-
nie na poziomie 6–12 tys. zł brutto. 
Prezesi dużych spółek komunalnych 
(w Trójmieście regułą jest, że to byli 
wiceprezydenci miast) mogą liczyć na 
gratyfikację 15–19 tys. zł brutto mie-
sięcznie. Do tego mają miejsca w radach 
nadzorczych spółek. Ba, zasiadają w 
nich, nie bacząc na konflikt interesów, 
na przykład Paweł Adamowicz i Jacek 
Karnowski.  

Urzędnicy średniego i niższego 
szczebla (pamiętajmy o mniejszych 
gminach) średnio zarabiają mniej niż 
ich odpowiednicy w administracji pu-
blicznej.

Mediana wynagrodzeń w admini-
stracji publicznej w 2017 r. wyniosła 
3450 zł brutto (Sedlak & Sedlak w 
raporcie „Ogólnopolskie Badanie Wy-
nagrodzeń”). Najwyższe wynagrodzenia 
otrzymywali pracownicy administracji 
rządowej – 3851 zł brutto. Zatrudnieni 
na szczeblu samorządowym otrzymy-
wali o 624 zł mniej. 

Tyle mediana. A jak wygląda śred-
nia? Pensje w jednostkach samorzą-
dowych (wg GUS) wyniosły w 2017 r. 

średnio 4699,71 zł brutto Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie GUS poda-
je, wliczając wynagrodzenie roczne dla 
pracowników sfery budżetowej (tzw. 
trzynastki). Najlepiej zarabia się w urzę-
dach marszałkowskich, gdzie przecięt-
ne wynagrodzenie w 2017 r. osiągnęło 
5402,98 zł. Najgorzej zarabiającymi 
samorządowcami są urzędnicy zatrud-
nieni w starostwach. W powiatach prze-
ciętne wynagrodzenie w ub.r. wynosiło 
4279,13 zł. Widoczna jest rozpiętość 
średnich pensji samorządowców, na 
przykład Mazowsze to 5460,99 zł, a 
Kujawsko-Pomorskie 4211,12 zł. Dla 
porównania – w naczelnych i central-
nych organach (m.in. ministerstwach) 
średnie zarobki w 2017 r. to 6011 zł.  

Ile zarobi włodarz

Kierowanie przedsiębiorstwami sa-
morządowymi jest zajęciem, które nie 
pogarsza sytuacji materialnej szefów. 
Jacek Skarbek, od dekady prezes spółki 
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
-Kanalizacyjna, w 2017 odebrał z firmy 
293 tys. zł.  Alan Aleksandrowicz, od 10 
lat prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju 
Gospodarczego, w 2017 zarobił 280 tys. 
złotych.  Andrzej Bojanowski, uprzed-
nio wiceprezydent Gdańska, który objął 
obowiązki prezesa Areny Gdańsk, zaro-
bił w ub.r. w urzędzie i w spółce 220 tys. 
złotych, oraz 54 tys. złotych z Między-
narodowych Targów Gdańskich. Pre-
zes tych ostatnich, Andrzej Kasprzak, 
osiąga ok. 200 tys. zł rocznie, wzmac-
niając swój budżet dodatkowo o radę 
GIWK. Maciej Lisicki, ongiś zastępca 
prezydenta Gdańska, nadzorujący sferę 
komunikacji miejskiej, wygrał konkurs 
na miejsce w zarządzie ZKM (Gdańskie 
Autobusy i Tramwaje) i jako prezes 
GAiT ujawnił dochód w wysokości 216 
tys. zł.  W szpitalach, spółkach prawa 
handlowego, członkowie zarządów za-
rabiają od kilkunastu do nawet 25 tys. 
zł miesięcznie.  

Opera

Regulamin płac oraz inne warunki 
zatrudnienia powinny regulować stro-
ny w układach zbiorowych pracy. Ich 
braku rzutuje na poziom wynagrodzeń, 
komfort pracy, a co za tym idzie i na 
jakość usług świadczonych mieszkań-
com. Oto jeden z przykładów. Artyści 
nie mają układu zbiorowego pracy. Do-
szło do ostrego konfliktu, gdy dyrektor 
instytucji kultury zaczął łamać prawa 
pracownicze. Mowa o Operze Bałtyc-
kiej. Dramatyczny protest artystów i 
pracowników technicznych tej pod-
ległej marszałkowi województwa po-
morskiego instytucji kultury miał zwią-
zek z potwierdzonym przez inspekcję 
pracy łamaniem praw pracowniczych, 
uchybieniami w czasie pracy, zwolnie-
niem z pracy związkowych działaczy. 
Marszałek województwa pomorskiego 

Mieczysław Struk utrzymywał, że nie 
jest stroną sporu. W końcu poszedł na 
kompromis.  

Sprzedaż usług

Świadczenie usług komunalnych 
jest dochodowe i jest działalnością 
pozbawioną ryzyka, bo na wolnym od 
konkurencji rynku. Gdańszczanie od-
kręcając zawór kaloryfera, kran z ciepłą 
lub zimną wodą, zasilają mieszkańców 
saksońskiego Lipska i departamentu 
Île-de-France.

Niemcy i Francuzi, w przeciwień-
stwie do rodzimych włodarzy, wiedzą, 
że nie wyzbywa się sfery usług komu-
nalnych. Tej wiedzy zabrakło gdańskim 
włodarzom, gdy sprzedawali w Gdań-
sku strategiczne przedsiębiorstwa ko-
munalne Francuzom (SNG) i Niemcom 
(GPEC). Od 2007 r. Radzie Nadzorczej 
GPEC przewodzi prezydent Paweł Ada-
mowicz, który do niej wydelegował się 
własnym zarządzeniem. Zarobił na tym 
już ponad 900 tys. złotych.

Gdańszczanie tylko w tym roku 
zasilą komunalne usługi w Lipsku 
kwotą 14,4 mln euro. Tak! Tyle uzy-
ska Stadtwerke Leipzig GmbH (część 
komunalnego holdingu Leipziger Ver-
sorgungs-und Verkehrsgesellschaft 
GmbH) „czystej” gotówki z dywidendy 
z GPEC.  Dla przypomnienia. Niemcy 
kupili większościowy pakiet GPEC sp. 
z o.o. za równowartość 42 mln euro. To 
mniej niż wyniosły dywidendy (!) dla 
Lipska z czterech ostatnich lat.

Co ciekawe, rządzący Lipskiem so-
cjaldemokraci z SPD wiedzą, co znaczą 
prawa pracownicze i – jak zapewniał 
nas rzecznik lipskiego ratusza Matthias 
Hasberg – w holdingu LVV, w tym w 
Stadtwerke GPEC, jest i będzie nadal 
zapewniony pakiet pracowniczy.

Woda dochodowa

Czy mieszkańcy mają wpływ na swój 
los? Wykuwa się on mozolnie. I tak na 
przykład negocjacje w sprawie cen 
wody w Gdańsku były do 2016 r. tak 
tajne, że nawet w SAUR Neptun Gdańsk 
niewiele osób znało szczegóły. A prze-
cież sprzedaż usług komunalnych ma 
służyć mieszkańcom. Wszak to system 
– nomen omen – naczyń połączonych. 
Sprzedaż H2O z kranu półmilionowej 
rzeszy klientów to działalność najprost-
sza z możliwych. W Gdańsku służy 
mieszkańcom centralnej Francji. 

Każdy rok od 1993 r. przynosi wy-
sokie zyski dla Saur Neptun Gdańsk, 
przedsiębiorstwa zajmującego się 
sprzedażą wody, w większości należą-
cego do Francuzów z regionu Île-de-
-France. Utrzymuje się wokół 8 proc. 
wysoka rentowność sprzedaży wody i 
odprowadzania ścieków. I tak np. rok 
2015 spółka SNG zamknęła na plusie 
13,9 mln zł, przy 15,6 mln zł w 2014 
r., a w rekordowym dla SNG 2012 
r. zysk poszybował do 19,9 mln zł.  
Jako że większościowy pakiet akcji (51 
proc.) ma francuski koncern Saur Inter-
national z siedzibą w Guyancourt (28 
tys. mieszkańców) francuski właściciel 
(w 51 proc. udziałów w SNG) mógł 
przyjąć rok w rok wpływy z dywidendy 
od 1,7 mln do 2 mln euro.

W Gdyni dystrybucją wody zajmuje 
się komunalny (na razie) PEWIK. Wła-
dze „miasta z morza i marzeń” doszły 
do wniosku, że udziały w przedsiębior-
stwie, należącym do Komunalnego 
Związku Gmin Doliny Redy i Chylon-
ki, należy spieniężyć. Plany sprzedaży 
udziałów w PEWIK-u zaskoczyły nie 
tylko pracowników firmy, ale i rad-
nych. Gdynia chce sprzedać do 49 proc. 
udziałów. Zapłaci Polski Fundusz Roz-
woju. PEWIK, jako właściciel sieci wo-

Urząd Miejski w Gdańsku zatrudnia 
1108 osób, Urząd Miasta Gdyni: 800, 
Urząd Miasta Sopotu: 244, UM w 
Tczewie: 198, a UM w Starogardzie 
Gdańskim: 118 osób.  Najwięcej osób 
zatrudnia Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy: 8062 osoby.  

Największe przedsiębiorstwa z udzia-
łem samorządu terytorialnego wg 
salda sprzedaży za 2016 rok: 
 GPEC 523,8 mln zł, 
 OPEC 270 mln zł, 
 SKM PKP 207 mln zł, 
 GIWK 131,6 mln zł, 
 PEWIK 143 mln zł. 

dociągowo-kanalizacyjnej, ma mono-
pol na dostarczanie wody i odbieranie 
ścieków od mieszkańców Gdyni, Wej-
herowa, Kosakowa, Rumi i Redy. Nie 
będzie to klasyczna sprzedaż. PEWIK 
co roku ma odkupować od inwestora 
część udziałów za wypracowany zysk. 

Negocjacje

W innej gdyńskiej firmie komunal-
nej, w OPEC, „Solidarność” skupiła się 
przede wszystkim na obronie i repre-
zentowaniu pracowników. Jej przed-
stawiciele brali udział między innymi 
w negocjowaniu regulaminu pracy. Tak-
że twarde negocjacje toczą się o zarobki 
w komunikacji miejskiej w Gdańsku i 
w Gdyni.  Przed zarządzającymi gdyń-
skim ZTM i spółką Gdańskie Autobusy 
i Tramwaje pracownicy stawiają jasne 
postulaty: podwyżek płac, zapewnienia 
obsady kadrowej i właściwej jakości ta-
boru.

Program „Solidarności”, uchwalony 
przez jej I Krajowy Zjazd Delegatów 37 
lat temu, czyli 7 października 1981 r. 
nosił tytuł „Samorządna Rzeczpospo-
lita”. Warto włodarzy dopytać, czy aby 
potrafią się „samo rządzić”?

Artur S. Górski

W październiku wybierzemy nowe władze samorządowe.
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Współpraca samorządu i rządu 
Dr ALEKSANDER KOZICKI, kierownik Biura Oddziału ZRG 
NSZZ „S” w Gdyni, kandydat do Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z listy PiS w okręgu gdyńskim 

– Czy dziesiątka na wyborczej liście to będzie szczęśliwa cyfra? 
– Mój program jest strzałem w 10, to jest bardzo realistyczne spojrzenie 

na Gdynię, na powiaty pucki i wejherowski. Gdynia z punktu widzenia zwy-
kłych ludzi jest miastem bez perspektyw. Dużo hucznych imprez masowych, 
kurczące się tereny, na których się pracuje, i coraz więcej apartamentowców. 
Trzeba zmienić filozofię miasta i sąsiednich powiatów.

– Czy prospołeczne doświadczenie związkowca da się przełożyć na forum samorządowe?
– Kwestie społeczne w sposób naturalny są dla mnie najbliższe. Trzeba pamiętać, że samorząd jest 

dla wielu ludzi w ich macierzystych firmach jednocześnie właścicielem i pracodawcą. Z racji moich 
obowiązków zawodowych uczestniczyłem wielokrotnie w negocjacjach, reprezentując pracowników, tak 
było w gdyńskim MOPS. Towarzyszyłem również w trudnych rozmowach związkowcom z PEWIK-u, 
gdy przeciwstawiali się zbyciu akcji swojego zakładu przez samorządowych właścicieli. Również samo-
rząd wojewódzki swoją polityką kadrową doprowadził do drastycznego konfliktu w Operze Bałtyckiej. 
Samorząd wojewódzki to także zarządzanie segmentem szkolnictwa i przede wszystkim infrastrukturą 
szpitalną. Spółka Szpitale Pomorskie prowadzi w moim okręgu wyborczym dwa szpitale: w Gdyni i szpital 
w Wejherowie. Obecny rząd podtrzymał decyzję o stopniowym wzroście nakładów i udziału zdrowia w 
PKB. Opieka zdrowotna nie powinna być ukierunkowana na zysk.  

 – Gdynianina frustruje odwracanie się „miasta z morza i marzeń” od tegoż morza?
– Gdynia wyrasta z morza, tak jak Sopot i powiaty pucki i wejherowski. By przywrócić gospodar-

kę morską, potrzebna jest dobra współpraca samorządu i rządu. Tymczasem na tereny naturalne dla 
gospodarki morskiej wchodzi zabudowa apartamentowców. Przykład to Nabrzeże Rybackie i zakusy 
deweloperów na tereny starej stoczni Nauta.  

– Czy można połączyć interes portu z oczekiwaniami mieszkańców?
– Gdynia i sąsiednie powiaty, w których osiedlają się nowi mieszkańcy, same sobie nie poradzą z 

problemami komunikacyjnymi. Estakadę Kwiatkowskiego zaprojektowano i budowano według planów 
modernizacji z czasów Gierka. Dokończono ją po blisko ćwierćwieczu. W tym czasie nastąpiło prze-
sunięcie miasta na północ, w kierunku Pogórza i Kosakowa. Interesy portu i mieszkańców są zbieżne.  
Ekspresowa Droga Czerwona połączy gdyński port z obwodnicą i z dwupasmową Via Maris w nowym 
węźle w Chyloni. Inwestycja, niezbędna, by miasto i turystyka nie obumarły, nie powstanie bez zgodnego 
współdziałania rządu, samorządu gminnego i wojewódzkiego. Jeśli związkowcy nie będą popierać swoich 
koleżanek i kolegów w wyborach, to związek stanie się tylko kłopotliwym petentem dla administracji 
państwowej i samorządu. 

Edukacja, przemysł, ekologia
KAROL GUZIKIEWICZ, zastępca przewodniczącego KM NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej, miejsce 2 na liście PiS do 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, miasto Gdańsk

– W programie stoczniowca znalazły się na jednym z pierwszych miejsc 
postulaty dotyczące edukacji.

– Uważam, że konieczna jest odbudowa szkolnictwa branżowego, które 
dawałoby pomorskiej młodzieży szanse na trwałe i stabilne zatrudnienie. 
Niezbędne jest stworzenie nowoczesnych systemów kształcenia opartych 
o najnowsze technologie, programowanie i robotykę, aby przemysł morski 

mógł się rozwijać, i aby zlikwidować zapóźnienia technologiczne. Istnieje także potrzeba zbudowania 
trwałej współpracy między samorządem województwa, uczelniami wyższymi i przemysłem morskim 
tak, aby efektywnie wykorzystywać potencjał drzemiący w naszym regionie. Dobrym pomysłem mo-
głoby być utworzenie ośrodka naukowo-szkoleniowego na terenie Stoczni Gdańskiej wraz z Pomorską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
– Jaki jest twój program dotyczący gospodarki morskiej w naszym województwie?

– Moim zdaniem niezbędna jest odbudowa potencjału produkcyjnego w sektorze przemysłu stoczniowego 
opartego o nowoczesne technologie, który stworzy trwałe, dobrze płatne miejsca pracy. Popieram plan budowy 
płyt montażowych na wyspie Ostrów, jako kluczowej infrastruktury dla przemysłu stoczniowego, tak aby 
można było realizować zamówienia z wielu różnych sektorów gospodarki. Opowiadam się za wykorzystaniem 
potencjału przemysłu stoczniowego do realizacji zamówień dla polskiego wojska, dzięki czemu będziemy mogli 
rozwijać naszą gospodarkę i dbać o bezpieczeństwo narodowe. Uważam również, że niezbędne jest pozyskanie 
finansowania i rozbudowa portu Gdańsk, by mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.
–  Jakie są pomysły na pomoc starszym mieszkańcom naszego województwa?

– Opowiadam się za wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów dla emerytów w komunikacji pu-
blicznej, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tak by zwiększyć 
mobilność i niezależność seniorów. Niezbędne jest również doinwestowanie szpitali finansowanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i ich lepsza kontrola, tak aby poprawić  dostępność do 
świadczeń medycznych. Potrzebne jest również zwiększenie sieci dziennych i całodobowych ośrodków 
opiekuńczych, by zapewnić godną opiekę dla wszystkich potrzebujących. 
– Co chciałbyś zrobić dla poprawy stanu środowiska naturalnego?

– Opowiadam się za wprowadzeniem dopłat do wymiany przestarzałych pieców węglowych na piece 
ekologiczne oraz na budowę indywidualnych systemów energetycznych opartych o fotowoltaikę i systemy 
solarne. Wspierana powinna być również budowa morskich farm wiatrowych w celu zwiększenia nie-
zależności energetycznej Polski i zmniejszenia zanieczyszczenia. Stawiać powinniśmy na niskoemisyjną 
komunikację publiczną.

PIOTR GIERSZEWSKI, kandydat z listy PiS do Rady Miasta 
Gdańska w okręgu obejmującym Piecki-Migowo, Jasień, 
Siedlce i Suchanino 

– Jak, być może przyszły wiceprezydent Gdańska i doświadczony radny, 
a jednocześnie związkowiec z „Solidarności”, widzi swoją rolę? 

– Można powiedzieć, że jestem samorządowym rekordzistą. Od 1998 roku 
do tej pory mieszkańcy obdarzali mnie zaufaniem. To jest moja rekomendacja.  
W Związku jestem od 1989 roku. „Solidarność” to wartość nadrzędna. Nie jest to 
szyld czy sztandar, który od czasu do czasu ktoś chce chować do szafy. Nie zmie-

niam swych poglądów. Nie mam wewnętrznych barier w dostrzeganiu potrzeb społecznych. Jeśli, obok mece-
nasa Kacpra Płażyńskiego, wejdę do urzędu jako wiceprezydent od polityki społecznej, to zweryfikować trzeba 
będzie punkt widzenia ze związkowego na urzędowy. Ale bez obaw. Znam drugą stronę i jej problemy. Rychło 
dojdziemy do konsensusu. Nasz kandydat Kacper Płażyński złożył deklarację na pierwszą kadencję…
– Co ta deklaracja zawiera?

– W sferze oświatowej stawiamy na efektywność. Napotykaliśmy przez lata na opór obecnej ekipy. Widzimy 
potrzebę rozszerzenia autonomii szkół, choćby poprzez dobrowolność uczestnictwa w Centrum Usług Wspólnych, 
które już cztery razy zawiodło, opóźniając nauczycielskie wypłaty, zapowiadamy utworzenie funduszu remontowego 
przy każdej szkole i wybudowanie nowej gdańskiej bursy. Zapewnimy każdemu chętnemu uczniowi podczas ferii 
i wakacji dwutygodniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe. Nauczyciel otrzyma za nie pełne wynagrodzenie. Nasz 
program dla gdańszczan pokazuje, jak za niewielkie pieniądze dokonać pozytywnych zmian w edukacji. 
– Niewielkie pieniądze? Czyli ile i na co je chcecie wydać?

– Nasze propozycje to razem 15 milionów złotych w ponadtrzymiliardowym (3 130 mln zł – dop. red.) 
budżecie miasta Gdańska. Chodzi o to, aby w porozumieniu ze środowiskiem oświatowym, ze związ-
kami zawodowymi, mądrze wydać te pieniądze. Trzeba woli i solidarności. Doświadczenie związkowe 
mi pomoże. Obecne władze Gdańska mają awersję do dialogu ze związkami zawodowymi, szczególnie 
z „Solidarnością”, która artykułuje swoje postulaty i nie boi się krytykować magistratu. 
– Godziny pozalekcyjne będą zachowane?

– Uwaga! W Gdańsku nie ma ani jednej godziny płatnej zajęć pozalekcyjnych.To pokutuje, na zasadzie  
inercji.  Wprowadzimy jedną godzinę zajęć do dyspozycji dyrektora, ale za nią nauczyciel otrzyma sto procent 
odpłatności. I żeby było jasne! Za rok szkoła w Kokoszkach wraca pod skrzydła miasta.

Edukacja i „Solidarność”
KANDYDACI DO RADY MIASTA GDAŃSKA

ROBERT SIARNOWSKI, przewodniczącym Krajowej Sekcji 
Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej 
NSZZ „S”, kandydat z listy PiS do Rady Miasta Gdańska w okręgu 
obejmującym Śródmieście, Chełm i Ujeścisko-Łostowice

– Czym związkowiec z gdańskiego Portu Lotniczego Gdańsk zajmie 
się w Radzie Miasta?

– Jeśli wyborcy wskażą na mnie, jako priorytet będę traktował kwestie ko-
munikacji i transportu publicznego. Tak od strony warunków pracy kierowców 
i motorniczych, częstotliwości i punktualności kursów, jak i rozwiązań ko-
munikacyjnych, w tym budowy linii tramwajowej z nowej pętli autobusowo-

-tramwajowej Łostowicka przez ul. Schuberta do dworca PKP i SKM we Wrzeszczu. 
– Coraz więcej gdańszczan wprowadza się na nowe dzielnice tzw. górnego tarasu. Co z infrastrukturą?

– Nie zapanowano nad komunikacją i drożnością ulic przy budowie wielkich osiedli. Skutek jest taki, 
że gdańszczanie spędzają w korkach po dwie godziny dziennie. Dla Siedlec, Chełmu, Ujeściska to kwestia 
normalności i warunków życia. Jeśli nawet będziemy mieli kierowców autobusów, będą oni stali w korkach. 
Chełm, Ujeścisko uzależnione są od Małomiejskiej, Świętokrzyskiej, Armii Krajowej i Havla. Konieczny jest 
wiadukt nad ul. Armii Krajowej, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Havla, Łostowicka i Armii 
Krajowej, wybudowanie alternatywnej drogi, np. przedłużenie Sikorskiego do Małomiejskiej. 
– A plany zagospodarowania?

– Polityka nakierowana na merkantylne cele deweloperów spowodowała zabetonowanie tzw. górnego tarasu. Jeśli 
inwestor chce budować mieszkania i apartamenty, to musi mieć obowiązek zbudowania infrastruktury deszczowej, 
zapewnienia miejsc parkingowych, a miasto nie może zaniedbać warunków na działanie żłobka, przedszkola, szkoły. 
Wokół mamy beton. Tereny zielone znikają. Radni mają czuwać, by zachować tereny zielone w oparciu o  istniejący 
park oruński i park w Jarze Sikorskiego oraz pilnować zakładania nowych, np. parku na Ujeścisku.   
– Praca w samorządzie to dobre miejsca pracy?

– Chyba dla zaufanych obecnego prezydenta miasta ulokowanych w spółkach komunalnych, dorabia-
jących w radach nadzorczych. Przez lata działalności związkowej, udział w sporach i mediacjach wiem, że 
zbyt dużo patologii nagromadziło się w przedsiębiorstwach i instytucjach samorządowych. Do zmiany są 
rady nadzorcze i zarządy tychże spółek. I nie chodzi tu o wymianę kadr, dla samej wymiany, ale o zmianę 
jakościową.  Gdańsk potrzebuje ludzi wrażliwych na sprawy pracownicze, którzy zerwą z pseudoliberalną 
polityką napychania kieszeni byłym i obecnym włodarzom i nie tkwią w zacementowanych układach. 

Transport to komfort życia
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Lepsze życie dla gdańskich rodzin
MAŁGORZATA TABAKA, członek prezydium KM NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej, kandydatka do Rady 
Miasta Gdańska z PiS, okręg 4 (Młyniska, Wrzeszcz Dolny, 
Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo)

W Radzie Miasta Gdańska zamierza zajmować się sprawami społecznymi. 
W centrum swoich zainteresowań stawia pomoc rodzinom. W programie 
gdańskiego PiS znalazł się postulat  uruchomienia co najmniej 10 nowych 
żłobków i 5 nowych przedszkoli. Powstać  one mają w dzielnicach, w któ-
rych są najbardziej potrzebne. Małgorzata Tabaka opowiada się za zwięk-
szeniem nakładów na programy przeznaczone dla najstarszych. W tym celu 

ma powstać 10 dziennych domów opieki dla osób, które potrzebują szczególnego wsparcia. Jej zdaniem 
konieczna jest poprawa gdańskiej komunikacji miejskiej. W tym celu zwiększona ma być  liczba kursów 
autobusów i tramwajów. Planowane jest również wybudowanie linii szybkiego tramwaju z pętli Łosto-
wice Świętokrzyska i Chełmu do Wrzeszcza. Gdański PiS zamierza również udostępnić mieszkańcom 
Gdańska co najmniej 3000 mieszkań – tych komunalnych, a także budowanych w ramach programu 
„Mieszkanie Plus”.

Oczyszczalnia dla Wąglikowic
WALDEMAR HETMAŃSKI, skarbnik KM NSZZ „S” w Muzeum 
Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, kandydat do 
Rady Gminy Kościerzyna z PiS, okręg nr 8 (Sołectwo Czarlina, 
Sołectwo Loryniec, Sołectwo Wąglikowice, Sołectwo Wdzydze)

Pracownik Muzeum Park Etnograficzny we Wdzydzach, członek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wąglikowicach, PCK i NSZZ „Solidarność” oraz Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. W swoim programie zwraca uwagę na konieczność 
budowy oczyszczalni ścieków w Wąglikowicach oraz skanalizowanie miejsco-
wości Wąglikowice, Loryniec, Czarlina, Skoczkowo, Gołuń. Jako radny zamierza 
działać na rzecz modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej wraz z chod-

nikami oraz oświetleniem zgodnie z ustalonym z mieszkańcami harmonogramem. Chciałby również rozwoju 
infrastruktury turystycznej, w tym rozbudowy ścieżek rowerowych, budowy kąpielisk wraz z infrastrukturą. 
Waldemar Hetmański jest żonaty, ma trójkę dzieci, w tym jedno w ramach rodziny zastępczej.

KANDYDAT DO RADY GMINY KOŚCIERZYNA

Stawia na kulturę
EWA ROCŁAWSKA, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, kandydatka do Rady 
Powiatu Wejherowskiego z listy PiS 

Jest nauczycielką z 36-letnim stażem pracy, z wykształcenia muzyk dy-
rygent. Członkiem NSZZ „Solidarność” jest od 27 lat. Kandyduje do Rady 
Powiatu Wejherowskiego, ponieważ leżą jej na sercu problemy nauczycieli, 
kwestie reformy oświaty, rozwój placówek oświatowych. Z racji swojej profe-
sji i swoich związków z kulturą zamierza w Radzie Powiatu Wejherowskiego 

zająć się sprawami instytucji kulturalnych.

KANDYDATKA DO RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Wasz listonosz – Wasz radny
KANDYDAT DO RADY MIASTA WEJHEROWO

ANDRZEJ STANISŁAW WESOŁKA, kandydat do Rady Miasta 
Wejherowo z list PiS. Członek NSZZ „S”

Jest pracownikiem Urzędu Pocztowego w Wejherowie. W czasie swojej 
długoletniej pracy jako listonosz na co dzień styka się z problemami miesz-
kańców Wejherowa. Jako radny chciałby zająć się pracą na rzecz polepszenia 
poziomu życia mieszkańców miasta. Andrzej Wesołka uważa, że niezbędna 
jest budowa żłobków i przedszkoli. Ważne jest także, aby na obszarze Wej-
herowa budować mieszkania w ramach rządowego programu „Mieszkanie 
Plus”. Niezbędne jest również dokończenie tunelu łączącego dwie strony 
Śmiechowa oraz budowa multikina.

KANDYDACI DO RADY MIASTA GDYNIA

Zdrowe środowisko i rekreacja
DANUTA STYK, kandydatka do Rady Miasta Gdyni z listy 
Samorządności (3 miejsce na liście), okręg nr 3 

 Od 34 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdyni jako nauczyciel dy-
plomowany. Wychowała wiele pokoleń młodzieży, jej uczniowie byli laureatami 
konkursów matematycznych. Przez wiele lat związana była z harcerstwem. Do 
jej pasji należą: nordic walking, biegi i jazda rowerem. Była inicjatorką i orga-
nizatorką 18 witomińskich leśnych  Biegów Chartów oraz Biegów Ulicznych 
im. Generała Mariusza Zaruskiego. Jest honorowym dawcą krwi. Angażuje się 
w pracę na rzecz ochrony środowiska. Należy do oświatowej „Solidarności”  
w Gdyni. W Radzie Miasta pracuje na rzecz edukacji, jako członek Komisji 
Oświaty. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi rozwoju miasta, zasiadając 

w Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej. 

Samorządności uczyła się od Cegielskiej
JOANNA ZIELIŃSKA, kandydatka do Rady Miasta Gdyni 
z listy Samorządności (1 miejsce na liście), okręg nr 4 

Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Rady Miasta. Po studiach roz-
poczęła pracę nauczyciela matematyki w gdyńskich szkołach, od 2014 uczy 
w SP 8 w Orłowie. Patronuje Młodzieżowej Radzie Miasta i mocno ją wspiera. 
Jako nauczycielowi szczególnie bliskie są jej sprawy edukacji, w tym programy 
edukacyjne, budowa oraz remonty budynków oświatowych. Wielokrotnie po-
stulowała o zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolach i żłobkach. 
Jest współtwórcą systemu opieki przyjaznego dzieciom i ich rodzicom. Od 
wielu lat jest radną miasta Gdyni. Samorządności uczyła się od Franciszki 
Cegielskiej. Od lat pełni funkcję pełnomocnika prezydenta do spraw sportu. 

Jest wiceprezesem Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Organizowała Zloty Żaglowców.  Jest 
członkiem oświatowej „Solidarności” w Gdyni.

Szacunek dla każdego
DOROTA PŁOTKA, kandydatka do Rady Miasta Gdyni z listy 
PiS (1 miejsce na liście), okręg nr 4 

Jako radna miasta Gdyni udziela się w Komisji Oświaty oraz w Komisji 
Rewizyjnej. Pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni jako  
pedagog. Prowadzi również zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowe-
go. W swojej działalności społecznej, jak i pracy zawodowej zawsze stara 
się pomagać i każdego traktować z szacunkiem. Jest członkiem oświatowej 
„Solidarności” w Gdyni. Jest mężatką i matką dwójki dorosłych dzieci. Lubi 
aktywnie spędzać czas.

Przede wszystkim słuchać
DOROTA ANNA TWAROWSKA, kandydatka do Rady Miasta 
Gdyni z listy Samorządności (6 miejsce na liście), okręg nr 5 

Jest gdynianką od urodzenia. Z wykształcenia i pasji jest nauczycielką (28 
lat) języka angielskiego oraz podstaw przedsiębiorczości, wychowawczynią 
oraz opiekunką Samorządu Uczniowskiego w ukochanym IX LO w Gdyni. Jest 
również inicjatorką i koordynatorką wymiany młodzieży polsko-niemieckiej 
trwającej nieprzerwanie od 24 lat. Pracuje jako wolontariuszka, lektorka języka 
angielskiego seniorów. Pełni funkcję kierownika artystycznego wielu projektów 
teatralno-filmowych oraz szeroko rozumianych projektów sprzyjających rozwo-
jowi przedsiębiorczości. Prowadzi nowatorskie koło Biznes i Kultura, ośrodki 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, była również rzeczniczką praw ucznia oraz opiekunką Młodzieżowej Rady 
Miasta. Wieloletnia praca z młodzieżą, umiejętność słuchania i współpraca z rodzicami nauczyła ją otwartości 
i kreatywności w kontaktach z  ludźmi. Jest członkiem oświatowej „Solidarności” w Gdyni.

Wartości patriotyczne i chrześcijańskie
EWA KRYM, kandydatka do Rady Miasta Gdyni z listy 
Samorządności (3 miejsce na liście), okręg nr 2 

Pracuje jako nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 40 
w Chyloni, posiada 38-letni staż. Praca z dziećmi to pasja jej życia. Jest 
bezpartyjna, szczególnie ceni sobie wartości patriotyczne i chrześcijańskie. 
Działa w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Jest członkiem NSZZ „Solidar-
ność”, a także członkiem Stowarzyszenia „Św. Mikołaja Biskupa” w parafii 
w Chyloni oraz honorowym członkiem Stowarzyszenia Friends Academy 
Innovative Share. Organizuje liczne festyny rodzinne dla mieszkańców 
Gdyni. Jest współautorką projektu „Gdyński Szlak Edukacyjny” dla dzieci 

młodszych. W latach 2002 – 2006 była radną dzielnicy Chylonia. Od roku 2006 jest radną miasta Gdyni, 
przewodniczącą Komisji Oświaty, członkiem Komisji Kultury i Komisji Budżetowej. 
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ZBIGNIEW WNUK, kandydat do Rady 
Miasta Gdańska z listy PiS (miejsce 3 na 
liście) okręg nr 5, Przymorze  – Zaspa

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, au-
torem dwóch pozycji literackich „Historia to my” 
i „Tylko szum fal nie przemija” oraz wielu artykułów 
o tematyce społecznej i historycznej. Współorganizuje 
uroczystości patriotyczne, między innymi był jednym 
z inicjatorów budowy pomnika Ofiar Stanu Wojenne-

go (tablica upamiętniająca śmierć Antoniego Browarczyka). Od kilku instytucji 
dostał wyróżnienia za propagowanie patriotyzmu wśród młodzieży. Pracuje w PPS 
„Port Północny”, gdzie jest członkiem Zakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „So-
lidarność”.

Patriotyczne wychowanie

KANDYDAT NA PREZYDENTA GDAŃSKA

Rozmowa z KACPREM PŁAŻYŃSKIM, kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta 
miasta Gdańska

Samorząd powinien służyć mieszkańcom
– Pański ojciec Maciej Płażyński przy-
jechał do Gdańska z Młynar na studia 
i zajął się też działalnością gospodarczą, 
utrzymaniem siebie i rodziny, zakłada-
jąc, wraz z grupą kilku studentów i ab-
solwentów uniwersytetu, Spółdzielnię 
Usług Wysokościowych „Świetlik”. Jak 
ważny jest dla Pana etos pracy?

– Zostałem wychowany w atmosferze 
wielkiego szacunku dla pracy. Bliskie jest 
mi rozumienie jej etosu w kontekście na-
uczania św. Jana Pawła II. Podkreślał on, 
że podstawową wartością pracy, jej celem, 
jest człowiek. Że to praca jest dla człowie-
ka, a nie człowiek dla pracy. Ojciec Święty 
przestrzegał przed traktowaniem pracy 
jako narzędzia czy towaru, w centrum 
musi być zawsze osoba ludzka. Oczywiście 
nie można bezpośrednio przekładać tych 
rozróżnień na obszar polityki, ale w funk-
cjonującym w jakimś stopniu do dzisiaj 
sporze pomiędzy koncepcją „Polski libe-
ralnej” i „Polski solidarnej” opowiadam się 
jednoznacznie za „Polską solidarną”. War-
tość przesłania i doświadczenia „Solidar-

ności” podkreślał mój Ojciec, również ja 
staram się nawiązywać do niego w swojej 
działalności publicznej. 

 
– W Gdańsku swoją niebagatelną rolę 
odegrało i odcisnęło środowisko qu-
asi-liberalne. Jego dorobek poprawił 
głównie dobrostan ekip rządzących i 
środowisk im pokrewnych. Jaką ma Pan 
receptę na sprawy społeczne: oświatę, 
opiekę zdrowotną, seniorów?

– Chcemy, by Gdańsk stał się lepszym 
miejscem do życia dla każdego, nieza-
leżnie od poglądów politycznych, zna-
jomości czy grubości portfela. Wbrew 
temu, co próbują ludziom wmówić nasi 
konkurenci, związani właśnie z owym 
środowiskiem quasi-liberalnym, wcale 
nie twierdzimy, że miasto „jest w ruinie”, 
że nic tu się nie udało. Udało się wiele. 
Ale też bardzo dużo spraw zaniedbano. 
Polityka senioralna jest w moim prze-
konaniu jednym z takich obszarów. My 
zamierzamy ją rozruszać, uważamy, że 
miasto ma narzędzia, by lepiej troszczyć 

– Państwa hasło to: „Gdańsk naszych 
marzeń”. Czy wyborcy mają gwaran-
cję, że nie będzie to czas spełnionych 
marzeń działaczy radnych, którzy zasi-
lą później tłumnie zarządy rozmaitych 
spółek, bywa bez doświadczenia, ni-
czym z programu „pierwsza praca”?

– To będzie czas, kiedy zwykli gdańsz-
czanie będą mogli łatwiej spełniać marze-
nia. To są różne marzenia. Wielu lokato-
rów gdańskich mieszkań komunalnych 
marzy o tym, by po prostu godnie żyć 
– bez biegających po podłodze szczurów, 
bez grzyba zżerającego ściany. Wszyscy 
marzymy, żeby spokojnie budować nasze 
rodziny, a do tego potrzebne są m.in. nowe 
żłobki i przedszkola. Chcemy w Gdańsku 
stworzyć 170 hektarów nowych parków, 
by miasto było zielone, a nie betonowe; 
chcemy zbudować nową oś komunika-
cyjną miasta – szybki tramwaj pokonujący 
w 15 minut trasę z południa do Wrzeszcza 
przez ul. Łostowicką. Nasze hasło opisuje 
prostą rzecz: samorząd jest od tego, żeby 
ludziom żyło się lepiej, wygodniej, żeby 
było bezpiecznie. Ja gwarantuję realizację 
tego programu słowem honoru. Nie idzie-
my do wyborów po zaszczyty, stanowiska 
czy pieniądze. Idziemy do nich, bo chcemy 
służyć gdańszczanom. 

– Czy przewiduje Pan renegocjację 
umowy wiążącej Gdańsk z Saur Nep-
tun Gdańsk?

– Będę dążył do jej wypowiedzenia. 
Siecią wodociągowo-kanalizacyjną z po-
wodzeniem może zarządzać GIWK, 
przejmując obowiązki SNG, spółki z prze-
ważającym udziałem kapitału zagranicz-
nego. Miasto zaoszczędziłoby w ten spo-
sób ponad 10 milionów złotych rocznie. 
Pracownicy SNG znaleźliby oczywiście 
zatrudnienie w GIWK. Majowa awaria 
przepompowni na Ołowiance jest prze-
słanką przewidzianą w samej umowie 

z SNG umożliwiającą jej rozwiązanie. 
Umowy, która jest moim zdaniem skrajnie 
niekorzystna dla Gdańska. 

– Program „Mieszkanie Plus” na jakich 
będzie realizowany terenach?

– Przede wszystkim Gdańsk przystąpi 
do tego programu, te możliwości nie są 
dziś w naszym mieście wykorzystywane. 
Chcemy, by domy wybudowane w ramach 
„Mieszkania Plus” stanęły m.in. w dzielnicy 
Orunia, Święty Wojciech, Lipce. Gdańsz-
czanie zyskają łatwo dostępne mieszkania, 
a te dzielnice nowy impuls rozwojowy. 

– Dziesięć żłobków, pięć przedszkoli 
i dziesięć domów seniora to brzmi do-
brze, ale jakie są źródła sfinansowania 
tego planu? Co prawda budżet miasta 
to 3,13 miliarda złotych, ale zadłuże-
nie to miliard złotych.

– Projekty, które proponujemy w trak-
cie kampanii wyborczej, to efekt długiej i 
żmudnej pracy zespołu ekspertów. Ważną 
postacią jest tu dr Tomasz Sowiński, pierw-
szy wojewoda pomorski. Projekty są za-
krojone na pięć lat, a Gdańsk jest miastem 
o dość pojemnym budżecie. Przewidujemy 
oczywiście bardzo znaczące wsparcie ze 
strony rządu, chcemy z rządem współpra-
cować, a nie z nim wojować. Gdańskowi 
potrzebna jest także pewna dyscyplina 
budżetowa, dobre planowanie wydatków. 
Dziś znajdują się miliony na propagando-
wy portal czy luksusowe loże na stadionie 
dla menedżerów spółek komunalnych, a 
brakuje ich na godne pensje dla kierowców 
i motorniczych komunikacji miejskiej. Bez 
lóż i portalu Gdańsk może funkcjonować. 
Bez wykwalifikowanych, wypoczętych 
kierowców autobusów – nie może. A więc 
spuentuję tak: pieniądze są. Trzeba tylko 
po nie sięgnąć, a następnie w racjonalny 
sposób wydawać. 

Rozmawiał Artur S. Górski

Kacper Płażyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku.

FO
T. 

W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

ROMUALD PLEWA, kandydat do Rady 
Miasta Gdańska z listy PiS, okręg nr 4 
(Wrzeszcz Górny i Dolny, Brętowo, Strzyża 
i Młyniska)

W 1989 roku współtworzył Gdański Komitet Oby-
watelski Solidarność. W II kadencji był radnym, z jego 
inicjatywy powołano Zintegrowany System Ratownic-
twa. Kolejnym jego celem było powołanie jednostek 
pomocniczych Rady Miasta Gdańska, funkcjonują do 

dzisiaj pod nazwą rad dzielnic. 
Obecnie jest przewodniczącym Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny.  Jako radny 

zamierza pracować nad zwiększeniem bezpieczeństwa obywateli i turystów, sty-
mulować aktywność obywatelską gdańszczan, a także dążyć do prowadzenia przez 
władze miasta realnych konsultacji z obywatelami. Władze miasta muszą zadbać 
o lepszy rozwój gospodarki morskiej. Polityka miasta musi też prowadzić do za-
chowania istniejących miejsc pracy i powstawania nowych. Zawodowo pracował 
na Politechnice Gdańskiej, w Stoczni Gdańskiej, Remontowa Marine Services po 
połączeniu z MORS, Remontowa Electrical Solutions, do 2010 roku był szefem 
biura poselskiego marszałka Macieja Płażyńskiego. 

Bezpieczeństwo mieszkańców
KANDYDACI DO RADY MIASTA GDAŃSKA

się o najstarszych gdańszczan. Dlatego 
wybudujemy na przykład 10 nowych 
domów dziennej opieki dla seniorów, 
którzy nie wymagają całodobowej opie-
ki lekarskiej, ale potrzebują rehabilitacji, 
pomocy w codziennych sprawach czy po 
prostu towarzystwa innego człowieka. 
Podobnie w obszarze gdańskiej oświa-
ty, tu także jest mnóstwo do zrobienia. 
Poza ofertą dla gdańskich szkół (a chce-
my, by miały one na przykład więcej 
środków na remonty) i uczniów (m.in. 
zajęcia sportowe w okresie ferii letnich 
i zimowych, wyższe stypendia) powzię-
liśmy zobowiązania wobec nauczycieli. 
To nasza pozytywna odpowiedź na po-
stulaty nauczycielskiej „Solidarności” 
– w każdej gdańskiej szkole wprowa-
dzimy dodatkową godzinę płatną na 
zajęcia pozalekcyjne dla każdego od-
działu, podniesiemy dodatek funkcyjny 
za wychowawstwo do 300 złotych we 
wszystkich szkołach, a nauczyciele pro-
wadzący zajęcia w okresie ferii i wakacji 
dostaną dodatkowe wynagrodzenie na 
zasadzie umowy zlecenia. Opieka zdro-
wotna jest obszarem, na który samorząd 
ma relatywnie najmniejszy wpływ, ale i 
tutaj mamy swoje propozycje. Chcemy, 
by miasto finansowało trudno dostępne 
badania, będziemy poprawiać transport 
publiczny, by starsi ludzie mogli łatwiej 
korzystać z placówek lekarskich, zapro-
ponujemy nowe miejskie programy pro-
filaktyki zdrowotnej. Powtórzę: Gdańsk 
powinien być miastem dla wszystkich. 
Dla starszych, mniej zamożnych, cho-
rych – też. 

– Jaka jest Pańska filozofia zarządza-
nia miastem?

– „Zarządzanie miastem” to dobre 
określenie, ono poniekąd oddaje moje 
spojrzenie na samorząd. Bo samorząd 
powinien po prostu służyć mieszkań-
com, czyli organizować w odpowiedni, 
racjonalny sposób życie miasta. Prezy-
dent zaś powinien właśnie „zarządzać” 
dość skomplikowanym organizmem, ja-
kim jest urząd, a nie „rządzić”, czyli egze-
kwować swoją wolę. Ja będę Gdańskiem 
zarządzał, sprawnie i wyłącznie w intere-
sie mieszkańców miasta. Chcę też, żeby 
mieszkańcy mieli znacznie większy niż 
dziś wpływ na losy Gdańska. Postuluje-
my więc zwiększenie kompetencji rad 
dzielnic czy powiększenie i wydziele-
nie z puli środków organizowanych w 
ramach budżetu obywatelskiego części 
przeznaczonej na inwestycje związane z 
zielenią miejską. Kandydaci na radnych 
startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości 
zobowiązali się natomiast do regularne-
go organizowania spotkań otwartych w 
każdym okręgu, podczas których miesz-
kańcy będą mogli oceniać ich pracę. 
Przy naszym klubie radnych stworzone 
zostanie biuro bezpłatnych porad praw-
nych, w którym pomoc otrzyma każdy 
gdańszczanin. Każdy radny co najmniej 
raz w miesiącu będzie też uczestniczył 
w posiedzeniu rady dzielnicy w swoim 
okręgu. 
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Solidarność potrzebuje czynów
Fragmenty homilii wygłoszonej przez ojca FILEMONA TADEUSZA JANKI OFM podczas mszy świętej z okazji 38 rocznicy powstania „Solidarności” 
odprawionej 2 września 2018 roku w kościele Franciszkanów, Gdańsk Nowy Port

na nawet zaryzykować twierdzenie, że 
źródło owego sporu znajduje się jeszcze 
głębiej w historii ludzkiej myśli, gdyż 
pojawia się już w samej koncepcji bytu 
(zmiennego i stałego) innych dwóch 
Greków – Heraklita i Parmenidesa. 
Poglądy tego pierwszego powracają 
nieustannie w historii ludzkich dziejów. 
Ich kontynuacją były przekonania sofi-
stów. To, jakże niebezpieczne, fałszywe 
pojmowanie rzeczywistości, znalazło 
swój wyraz w słynnej maksymie Pro-
tagorasa mówiącej: człowiek jest miarą 
wszystkich rzeczy, istniejących, że istnie-
ją, i nieistniejących, że nie istnieją . I jeśli 
przez „miarę” rozumieć normę ocenia-
jącą, a przez „rzeczy” wszystkie fakty, 
to nie istnieje absolutne kryterium 
prawdy, fałszu, dobra, zła, wszystko jest 
względne i zależy od uznania poszcze-
gólnej jednostki. W taki oto sposób, 
mówiąc w dużym uproszczeniu, czło-
wiek w myśl sofistycznej teorii stał się 
panem samego siebie. (…)

Te idee zostały podjęte przez autorów 
oświecenia. Wyniesiona na sztandary 
rewolucji francuskiej triada: wolność, 
równość, braterstwo nie mogłaby po-
wstać w innej kulturze niż chrześcijań-
ska, jednak w swej istocie zwróciła się 
przeciw chrześcijaństwu, ponieważ ide-
olodzy oświecenia i rewolucji francuskiej 
w centrum wszechświata umieścili czło-
wieka zamiast Boga. Popadli w ten sam 
błąd, w który popadli starożytni sofiści, 
czyniąc człowieka miarą wszystkich rze-
czy – homo mensura. O tym wspomina 
również Jan Paweł II w książce Przekro-
czyć próg nadziei, gdzie stwierdza, że w 
oświeceniu człowiek zajął miejsce na tro-
nie samego Boga. Pozostaje jednak sze-
reg pytań: Jak żyć? Kto ma nam powie-
dzieć, jak żyć? Co jest prawdą? Co jest 
dobre, a co złe? Czym jest piękno? Czy 
Bóg istnieje? Nie wystarczy dość naiwny 
zakład Pascala czy idea nieskończoności 
Kartezjusza. Sprawy są o wiele bardziej 
skomplikowane. Katolicy mają swoje 
przykazanie miłości Boga i bliźniego, ale 
jak to przełożyć na język agnostycyzmu, 
deizmu, czy ateizmu. I znalazło się roz-
wiązanie, rozwiązanie katastrofalne dla 
ludzkości. Znamy je w postaci impera-
tywu kategorycznego I. Kanta, który nie-

jako spina idee oświecenia w swoich po-
glądach: Czyń to, co chciałbyś, aby było 
prawem obowiązującym wszystkich. A 
więc to Ty jesteś normą życia moralnego i 
etycznego. Ty w swoim sumieniu rozstrzy-
gasz o dobru i o złu. Więcej, Ty uznajesz 
co jest prawdą, a co fałszem, a więc jesteś 
arbitrem wszelkiej rzeczywistości, gdyż to 
Ty jesteś jedynym i najwyższym autoryte-
tem. Aplikując tę opcję do współczesności 
możemy łatwo zauważyć jej modyfikację 
w popularnej dziś triadzie: wolność, rów-
ność, demokracja. 

Egoizm i pycha

W nowożytności uznano Boga je-
dynie za wytwór ludzkiego umysłu, 
odmawiając Mu tym samym istnienia w 
ziemskiej czasoprzestrzeni. Podważono 
obiektywność prawdy, uznając, iż każdy 
ma prawo do jej swobodnej oceny, inter-
pretacji, zgodnie z własnymi przekona-
niami czy własnym interesem. Dziś jak 
na dłoni widać, że jesteśmy spadkobier-
cami tamtych idei. Miarą wynalezienia 
druku jest dziś Internet i rozdmuchany 
w nim do niebotycznych rozmiarów in-
dywidualizm i egoizm. Indywidualizm 
i egoizm prowadzą do pychy, a ta naj-
częściej skutkuje brakiem wiary. I trze-
ba przyznać, że z tym zjawiskiem coraz 
częściej mamy do czynienia w naszej 
ojczyźnie. Uwidacznia się tu wyraźne 
nawiązanie do nurtu oświecenia i jed-
nego z głównych ideologów tego okresu 
J. Rousseau, który w słowach Umowy 
Społecznej wyeksponował swoją ideę, 
że człowiek rodzi się wolny, a wszędzie 
tkwi w kajdanach. Tym sposobem Ro-
usseau wskazał na ontologiczny fakt, że 
człowiek jest w stanie natury dobry (nie 
istnieją skutki grzechu pierworodne-
go) i nie można mu niczego narzucać, 
można jedynie pomóc we wzrastaniu, 
nie próbując go „wkładać” w określone 
formy życia społecznego, religijnego 
czy rodzinnego, bo te tylko spowodują 
wykrzywienie jego wolności. A zatem 
każdy może mieć projekt własnego ży-
cia, którego nikt nie ma prawa zmieniać 
czy formować. Nawet natura musi się 
ugiąć przed tym prawem, pozwalając 
na absolutną wolność człowieka, który 

jeśli zechce może sobie wybrać, czy być 
mężczyzną czy kobietą, może decydo-
wać o być lub nie być życia poczętego 
lub życia gasnącego, chorego człowieka. 
Dziś, na wielu przykładach można za-
uważyć, że niedaleko jesteśmy od słów 
innego prekursora oświecenia Tomasza 
Hobbesa i jego przesłania: homo homini 
lupus est – człowiek człowiekowi wil-
kiem. W takiej wizji nie potrzeba żad-
nej solidarności, wystarczy wolność, 
równość, demokracja! Ta oświecenio-
wa utopia, jak widzimy, dobrze się ma 
również współcześnie.

Solidarność 
nie jest intelektualną grą

Odpowiedzią na tę deistyczną, agno-
styczną, a w konsekwencji ateistycz-
ną wizję człowieka jest Solidarność 
w swym najgłębszym znaczeniu, a więc 
w powiązaniu z Miłością i Wolnością. 
Wydaje się, że stan duchowy wielu lu-
dzi, zwłaszcza młodych, pokazuje dziś 
dramatyczne wolanie o Solidarność, 
a więc o Miłość – Miłość realną. Aby 
temu podołać potrzeba Solidarności. 
Ale sama Solidarność nie wystarczy, 
bo Solidarność, podobnie jak wiara, bez 
uczynków jest martwa. Solidarność nie 
jest intelektualną grą ani jakąś spekula-
cją. Solidarność to gotowość do oddania 
wszystkiego, co najdroższe. Wiedzieli 
o tym robotnicy Poznania w czerwcu 
1956 roku, wiedzieli robotnicy Wybrze-
ża w grudniu 1970 roku. Wiedział o tym 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który 30 sierp-
nia 1981 roku uczestniczył w poświę-
ceniu Waszego sztandaru. Solidarność 
to gotowość oddania Bogu wszystkiego, 
czego zapragnie. Czy jesteśmy gotowi 
do takiej ofiary? Ofiary bowiem z tego, 
czego nie kochamy, nic nas nie kosz-
tują, ale ofiary z tego, co kochamy są 
wyrazem naszej Solidarności. Módlmy 
się dziś, podobnie jak apostołowie: Pa-
nie, przymnóż nam wiary w prawdziwą 
Solidarność, która będąc Miłością sta-
nie się nadzieją dla przyszłych pokoleń 
Polaków. Amen.

Skróty i śródtytuły  
pochodzą od redakcji

dzieć – nie ma solidarności bez miłości, 
więcej nie ma przyszłości człowieka i na-
rodu bez miłości. A zatem papież Polak 
ukazał pełnię przesłania „Solidarności”, 
która bez pogłębionego rozumienia by-
łaby pustym słowem, które nie miałoby 
znaczenia, poza semantycznymi możli-
wościami jego używania, z czym często 
dziś spotykamy się w przestrzeni me-
dialno-wirtualnej.

Papież wiąże Solidarność z Miło-
ścią w sposób nierozerwalny. Podob-
nie wypowiada się o Wolności, która 
nigdy nie jest w pełni wolnością, jeśli 
nie jest związana z Miłością i Solidar-
nością. Jawi nam się więc triada, która 
stanowi jedność, a mianowicie: Miłość, 
Solidarność i Wolność. I tylko w takim 
porządku każdy z wymienionych czło-
nów ukazuje pełną prawdę o człowieku. 
Czym zatem jest Miłość? Dla człowieka 
wierzącego to po prostu Bóg, jak mówi 
Pierwszy List św. Jana: Kto nie miłuje, 
nie zna Boga, bo Bóg jest miłością, (1 
Jan 8). Papież tym samym wskazuje na 
paradygmat nie tylko wiary chrześcijań-
skiej, ale na paradygmat, który w swojej 
istocie stoi w opozycji do agnostycz-
nej, czy ateistycznej wizji człowieka, 
w której źródła solidarności i wolności 
usytuowane są w samym człowieku, w 
jego wielkości i niezależności od ko-
gokolwiek czy czegokolwiek. Te dwie 
wizje wolności i solidarności wpisują 
się w optykę dwóch koncepcji rzeczy-
wistości odwiecznie ze sobą rywalizu-
jących, które swoje apogeum znajdują 
w pytaniu Piłata: Cóż to jest prawda? 
Od odpowiedzi bowiem na to pytanie 
zależy nie tylko rozumienie „Solidarno-
ści”, ale los człowieka i świata. Cóż to 
jest prawda?

Człowiek fałszywą miarą rzeczy

 W starożytnej Grecji, będącej ko-
lebką zachodniej myśli filozoficznej, 
ukształtowały się dwa kierunki jej roz-
woju, zapoczątkowane przez dwóch 
geniuszy swoich czasów, Platona i Ary-
stotelesa. Platońskie idee i arystotele-
sowskie konkrety stały się przyczyną 
sporu, który zawładnął zachodnią filo-
zofią do czasów współczesnych. Moż-

Celem homilii nie jest polemizowa-
nie z różnymi wersjami historii, która 
dziś często jest narzędziem dla lanso-
wania różnych opcji politycznych, ale 
ukazanie Boga w Jego słowach i aplika-
cja Jego słów do konkretnej, współcze-
snej rzeczywistości. A zatem Siostry i 
Bracia porzućmy dziś sprawy histo-
ryczno – ideologiczne „Solidarności”, 
bo ten wymiar, jakże czasami bolesny 
dla tych, który tworzyli „Solidarność” 
jest obecny bardzo obficie w przestrzeni 
medialno-wirtualnej. Cieszmy się dziś 
obecnością żywych świadków tamtych 
wydarzeń, bo Oni są najcenniejszym 
źródłem wiedzy o tamtej „Solidarno-
ści”. Niech ta Wasza obecność stanie 
się niejako klimatem dzisiejszego świę-
ta i atmosferą obecnej Mszy św., dla 
nas współczesnych, którzy pragniemy 
budować przyszłość naszej ojczyzny na 
fundamentach i ideałach, które wów-
czas Wam przyświecały. 

Nie ma solidarności bez miłości

Powstaje pytanie: Jakie to były ide-
ały? Była to po prostu „Solidarność”. 
Słowo, które ukształtowało nowy etos 
społeczny w Europie i na świecie, no-
wego znaczenia nabrało w Gdańsku. 
Tu bowiem bierze początek Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”, który w swojej nazwie 
umieścił przesłanie o charakterze ogól-
noświatowym i wypełniając prorocze 
słowa św. Jana Pawła II zmienił oblicze 
ziemi, najpierw polskiej, naszej gdań-
skiej, potem europejskiej, a później stał 
się inspiracją dla całego świata, gdzie w 
różnych jego częściach ciągle toczy się 
walka o godność ludzkiej osoby. Nie 
zmieniłby tej ziemi, gdyby nie moc 
Ducha św., o którą błagał św. Jan Paweł 
II podczas swojej pierwszej wizyty apo-
stolskiej w Polsce. Jak już powiedzia-
łem, celem homilii jest aplikacja słowa 
Bożego do konkretnej rzeczywistości. 
Niech nam dopomogą w tym zadaniu 
kolejne słowa wypowiedziane przez na-
szego wielkiego rodaka, tym razem w 
Sopocie w 1999 roku: Słyszałem wtedy 
w Gdańsku od was – nie ma wolności 
bez solidarności. Dzisiaj trzeba powie-
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Kolejna, 36. pielgrzymka do Czę-
stochowy w dniach 15–16 wrze-
śnia zgromadziła dziesiątki tysię-
cy ludzi pracy, w tym w większości 
członków NSZZ „Solidarność”. Te-
goroczna pielgrzymka była szcze-
gólna, bo odbywała się w roku 
stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Patronat honoro-
wy sprawował prezydent RP An-
drzej Duda.

W pielgrzymce uczestniczyli także 
przedstawiciele organizacji zakłado-
wych NSZZ „Solidarność” z Regionu 
Gdańskiego, obecni byli przewodniczą-

cy ZRG Krzysztof Dośla i jego zastępca 
Roman Kuzimski.

– Zbieramy się tutaj jako ludzie 
pracy w tym wyjątkowym dziele two-
rzonym przez ks. Jerzego Popiełuszkę 
– powiedział przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda. – Zbieramy 
się po raz 36. Widzimy się tu w wol-
ną niedzielę. Mamy wolną niedzielę 
dla Boga i rodziny, bo wymodliliśmy 
to. Dziś żyjemy w trudnych czasach. 
Kościół jest atakowany, bo walczy o 
prawdę ludzi pracy. Ale za tę walkę 
jesteśmy mu wdzięczni – podkreślił 
przewodniczący. Początki Pielgrzymek 
Ludzi Pracy sięgają roku 1982, gdy na 

Jasną Górę udali się pracownicy Huty 
Warszawa wraz ze swoim duszpaste-
rzem, księdzem Jerzym Popiełuszką, 
dzisiejszym błogosławionym. Później 
już każdego roku, w połowie września, 
świat ludzi pracy spotykał się w Czę-
stochowie, by tam wspólnie zawierzać 
swoje najtrudniejsze sprawy Matce 
Bożej. Naturalnym organizatorem 
tego wyjątkowego wydarzenia stał się 
i jest do dzisiaj NSZZ „Solidarność”. 
Każdego roku pielgrzymkę organizu-
je inny Region „Solidarności”. W tym 
roku dla całego Związku przygotował 
ją Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

SPOŁECZEŃSTWO
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

4798,27 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie brutto w sierp-
niu 2018 r. W porównaniu z lipcem 
2018 roku było niższe o 0,6 proc., 
w porównaniu z sierpniem 2017 r. 
wzrosło o 6,8 proc.

Miesięczna stopa bezrobocia 
rejestrowanego w sierpniu 2018 r. 
wyniosła 5,8 proc. w porównaniu 
z 5,9 proc. w lipcu 2018 r. i 7 proc. 
w sierpniu 2017 r.

Od stycznia do sierpnia 2018 r. de-
weloperzy i inwestorzy indywidual-
ni oddali do użytkowania 114 802 
mieszkania – o 4,3 proc. więcej niż 
rok temu.

Ceny benzyny w sierpniu 2018 r. 
wzrosły o 13,5 proc. w porównaniu 
z ich wysokością w sierpniu 2017 
roku.

Wakacyjna susza skutkowała 
wzrostem cen zbóż – pszenżyto 
podrożało o 20,1 proc., pszenica 
o 18,1 proc., a żyto o 17,9 proc.

O 8 mld złotych będzie mniejsza 
tegoroczna dotacja budżetu pań-
stwa dla ZUS. Ministerstwo Finan-
sów zaoszczędzi te pieniądze dzięki 
wyższym wpływom z tytułu składek 
na ubezpieczenie społeczne. 

LICZBA MIESIĄCA
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Odzyskująca niepodległość Polska 
odziedziczyła po zaborcach ogromne 
dysproporcje, widoczne również w przy-
padku sieci kolejowych. Wyzwanie utrud-
niało to, że pod zaborami niemieckim 
i austriackim linie były standardowej sze-
rokości, a pod rosyjskim – szerokotorowe. 
Po zaborcach Polska przejęła 15 947 km 
dróg żelaznych, wg stanu na rok 1921. 
W roku 1938 było to już ponad 24 tys. km. 
Od 1927 roku zaczęto uruchamiać pierw-
sze pociągi elektryczne. Podróżowanie 

Wsiąść do pociągu międzywojennego
koleją było drogie. Bilet z Warszawy do 
Krakowa na Luxtorpedę (takie ówczesne 
Pendolino) kosztował około 40 zł. 

W latach 30. opracowano w Chrzano-
wie bardzo udaną, całkowicie polską kon-
strukcję parowozu Pt-31, wyprodukowano 
98 takich lokomotyw. Następne serie tych 
lokomotyw osiągały zawrotną jak na tam-
te lata prędkość maksymalną 140 km/h. 
Dodajmy, że polski parowóz z Chrzanowa 
prowadził międzynarodowy pociąg Nord 
Express z Moskwy do Paryża…

Polacy badani w ogólnopolskim pa-
nelu badawczym (Ariadna) zostali popro-
szeni o wskazanie najważniejszych wad i 
zalet szkół. Najwięcej respondentów – 31 
proc. – za najpoważniejszy atut uznało 
kadrę nauczycielską. 28 proc. najbardziej 
docenia wyposażenie placówek oświato-

wych. A wady? 40 proc. Polaków uważa 
za najpoważniejszy mankament ciągłe 
zmiany w systemie edukacji, a dla 38 proc. 
złe są programy nauczania. Co trzeciemu 
badanemu nie podoba się polityka oświa-
towa. Najgorsze oceny dostali zatem po-
litycy.

Zaleta szkoły? Nauczyciele! 
Według naukowców z ateńskiego Cen-

trum Chirurgii Serca im. Onassisa najzdrowsza 
dla układu krążenia dorosłego człowieka jest 
ilość snu mieszcząca się w przedziale 6–8 go-
dzin na dobę. Osoby przesypiające mniej niż 

sześć godzin były o 11 proc. bardziej zagro-
żone chorobami serca, ale w przypadku śpią-
cych regularnie przez więcej niż osiem godzin 
ryzyko zachorowania wzrastało nawet o 33 
proc. Lepiej niedosypiać niż być śpiochem?

Dzięki działaniom komisji śledczej mo-
gliśmy poznać szczegóły działania „bizne-
su” Marcina P. Jednak Amber Gold nie była 
jedyną polską piramidą �nansową, a wiele 
z nich funkcjonuje również obecnie. Portal 
Forsal.pl podaje, że Polacy tracą ponad 
200 milionów złotych rocznie na skutek 
inwestycji w tego rodzaju �rmy. Ich sposób 
działania jest bardzo prosty – ludzi zachęca 

się do wpłacenia pewnej sumy pieniędzy, 
z których ma być �nansowana określona 
działalność. Według zapowiedzi zyski mają 
być dzielone między wszystkich udziałow-
ców. Pro�ty ma zwiększać wciągnięcie do 
„biznesu” kolejnych uczestników. Jednak 
wkrótce okazuje się, że zarabia tylko wąska 
grupa założycieli, a pozostali nie mogą od-
zyskać nawet kapitału początkowego.

Nachalna promocja obchodzonego przez 
Amerykanów w ostatni dzień października świę-
ta Halloween ma jedną zaletę – popularyzację 
dyni. To przedtem mało popularne warzywo 
jest znakomitym źródłem beta-karote-
nu – przeciwutleniacza hamującego 
rozwój nowotworów i powstawanie 
miażdżycy. Beta-karoten zmniej-
sza też ryzyko wystąpienia zaćmy i 
zwyrodnienia plamki żółtej – głów-
nej przyczyny utraty wzroku przez 
osoby starsze. Jej pestki są z kolei 
doskonałym źródłem cynku zapobie-
gającego powstawaniu wyprysków.

Lepiej mniej niż więcej snu?

Dynia dla zdrowia i urody
Nachalna promocja obchodzonego przez 
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Nachalna promocja obchodzonego przez 
Amerykanów w ostatni dzień października świę-
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Nie tylko Amber Gold

Polscy ludwisarze i odlewnicy przy 
wsparciu naukowców z Politechniki 
Śląskiej stworzyli Vox Patris – najwięk-
szy kołysany dzwon na świecie. W jego 
powstanie zaangażowano ponad 100 
osób. „Głos Ojca’”, bo tak tłumaczy się 
nazwę dzwonu, waży 55 ton, ma ponad 
4 m wysokości  i 4,5 m średnicy, a do 
poruszania nim zaprojektowano cztery 

silniki liniowe – również największe na 
świecie. Jego niski dźwięk ma być sły-
szalny w promieniu kilku kilometrów. 
Niestety, nie zostanie w Polsce – w 2019 
roku ma trafić do brazylijskiego sanktu-
arium Boga Ojca Przedwiecznego w Tri-
nidade, na którego zlecenie powstał. 
Zawiśnie tam na przekraczającej 100 m 
wysokości wieży.

Olbrzymi polski dzwon
140,9 mln 
Tyle osób przekroczyło granicę 
w pierwszym półroczu 2018 roku, a 
więc o 2,9 proc. więcej w stosunku do 
pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego 
roku. Spośród wszystkich przekroczeń 
w pierwszej połowie 2018 roku 85,3 
mln wykonali cudzoziemcy, a 55,6 mln 
Polacy.

Kiedyś mówiłeś że twoja córka idzie na prawo do Wrocławia, prawda? Wyślę 
ten twój defekacyjny tekst moim kolegom z Wydziału i poproszę, żeby go 
omówili na zajęciach w Jej grupie jako przykład mowy nienawiści. Zobaczy-
my, jak będziesz piszczał, jak wróci do domu.

prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego 
na Twitterze w odpowiedzi na tweet „Matki Kurki”
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Kwestię polską podczas wojny 
znacznie naprzód ruszyli Niemcy. 
W październiku 1916 roku doszli do 
przekonania, iż nie zawrą osobnego 
pokoju z Rosją, a oprócz tego dotkliwie 
odczuwali brak rezerw, brak nowych 
żołnierzy. I oto cesarskie Niemcy ze 
swoim sojusznikiem, Austro-Węgrami, 
ogłosili 5 listopada 1916 roku wspólny 
manifest, który mówił m.in. o utworze-
niu samodzielnego państwa polskiego z 
monarchią dziedziczną z ziem drugiego 
i trzeciego zaboru rosyjskiego. Jednak 
miało to być państwo pozostające pod 
opieką dwóch cesarzy. 

Jako namiastkę przyszłego rządu w 
Królestwie Polskim powołana została 
przez dwóch cesarzy 12 września 1917 
roku Rada Regencyjna. W jej skład 
wchodzili: Aleksander Kakowski, książę 
Zdzisław Lubomirski i ziemianin Józef 
Ostrowski. Sprawowała w Królestwie 
Polskim ograniczoną władzę, głównie 
w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości 
i szkolnictwa. Należy pamiętać, że w 
okupowanej przez Niemców Warsza-
wie zaczął działać Uniwersytet Polski, 
a za granicą zaczęto tworzyć polskie 
placówki dyplomatyczne, choć działal-

Zanim nadeszła wolność (cz. 10)

STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

nością dyplomatyczną zajmowały się 
Niemcy i Austro-Węgry względem Rady 
Regencyjnej. Legiony miały być przeka-
zane Polskiej Sile Zbrojnej (Polnische 
Wehrmacht) podporządkowanej oku-
pacyjnym władzom niemieckim. W ten 
sposób Niemcy pragnęli uzupełnić swoje 
rezerwy, szczególnie na froncie z Rosją. 
Zdawał sobie z tego sprawę Józef Piłsud-
ski i na jego wezwanie żołnierze (przede 
wszystkim z I i III Brygady) odmówili 
złożenia przysięgi na wierność cesarzowi 
niemieckiemu. Jak wiadomo, Józef Pił-
sudski z tej przyczyny uwięziony został 
w twierdzy w Magdeburgu. Legionistów 
odmawiających przysięgi internowano 
w Beniaminowie (oficerów), a szere-
gowców – w Szczypiornie. Pozostałych, 
pochodzących z Galicji, wcielono do 
armii austro-węgierskiej i odesłano na 
front włoski. Z legionistów, głównie z II 
Brygady, którzy złożyli przysięgę, utwo-
rzono Polski Korpus Posiłkowy. 

Akt 5 listopada 1916 roku znów, i to 
bardziej niż wcześniej się działo, zwró-
cił uwagę aliantów na sprawę Polski. 
W 1917 roku sprawa polska zaczęła się 
łączyć ze zwycięstwami państw zachod-
nich. W roku tym powołany został w 

Paryżu Komitet Narodowy Polski na 
czele z Romanem Dmowskim. Pełnił 
on zwierzchnictwo nad utworzoną 20 
maja 1917 roku Armią Polską we Fran-
cji. Nazywano ją powszechnie, od koloru 
mundurów, Armią Błękitną. Jej dowód-
cą został gen. Józef Haller, a w jej skład 
wchodzili ochotnicy, głównie Polacy ze 
Stanów Zjednoczonych i Kanady, a także 
z Francji. W 1919 roku liczyła 63 tysiące 
żołnierzy zorganizowanych w dwóch 
korpusach strzeleckich i dwóch samo-
dzielnych dywizjach. Po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej, na podstawie 
francusko-niemieckiego porozumienia, 
do czerwca 1919, wraz z całym sprzę-
tem, armia została przetransportowana 
do Polski, w większości tranzytem kole-
jowym przez Niemcy, a także częściowo 
drogą morską przez Gdańsk, pomimo 
obaw ze strony Niemców, ale i aliantów, 
że po dotarciu do Gdańska zajmie to 
miasto dla Polski, a wówczas los miasta 
nie był jeszcze przesądzony. Odnotujmy, 
że nowoczesna broń Błękitnej Armii, 
a zwłaszcza samoloty i czołgi Renault 
FT-17, wydatnie wzmocniły tworzące 
się Wojsko Polskie.

Aleksander Miśkiewicz

SZKOLNICTWO W II RZECZYPOSPOLITEJ

Nim w 1932 roku uchwalono ustawę 
o oświacie, przez dekadę po odzy-
skaniu niepodległości pierwszym 
zadaniem było ujednolicenie sys-
temu szkolnego, organizacji szkół 
oraz podstaw ideowych i progra-
mowych. Nauczyciele byli elitą nie-
zbędną młodemu państwu. 

– Przed wojną nauczyciel to była 
figura, do oświaty trafiali najlepsi. 
Dzisiaj trudno o specjalistów, choćby 
w szkolnictwie zawodowym. Nie zgła-
szają się językowcy, informatycy. Stąd 
i wakaty. Skąd te błędy? Brakuje wizji 
– powiedział Wojciech Książek, prze-
wodniczący Rady Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” na wrześniowym posie-
dzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego.

Sejm nauczycielski 

Najpierw Tymczasowa Rada Stanu 
powołała 1 lutego 1918 r. Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, czyli organ centralny do 
zarządzania szkolnictwem wszelkich 
stopni i typów oraz archiwami, biblio-
tekami, muzeami i teatrami oraz do 
spraw wyznaniowych. 

7 lutego 1919 r. wyszedł dekret „O 
obowiązku szkolnym” podpisany przez 
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskie-
go, premiera Ignacego Paderewskiego i 
ministra Jana Łukasiewicza. Wprowa-
dzał on obowiązkową 7-letnią szkołę 
powszechną (od siódmego roku życia). 
Szkoła miała być bezpłatna, co nakłada-
ło na państwo obowiązek zapewnienia 
dostępu do niej.  

W kwietniu 1919 r. ministerstwo 
zwołało tzw. Sejm nauczycielski, który 
zajął się opracowaniem zasad przyszłe-
go ustroju szkolnego. Zjazd opowie-
dział się za jednolitą i bezpłatną szkołą 
powszechną, 7-letnim obowiązkiem 
szkolnym, co w założeniu miało otwie-
rać drogę do wykształcenia bez względu 
na pochodzenie.   

W lipcu 1926 r. uchwalono ustawę, 
która powodowała, iż po trzech latach 
pracy nauczyciel mógł być zwolniony 
jedynie na własną prośbę, dyscyplinar-
nie bądź jeśli otrzymał kolejne dwie złe 
oceny pracy.  

Gimnazja 

Do 1932 r. funkcjonowało 8-klaso-
we gimnazjum, a w nim dwa stopnie: 
pierwsze trzy klasy o charakterze ogól-
nokształcącym oraz częściowo ukie-
runkowane pięć klas wyższych. Przed 
reformą absolwenci szkoły powszechnej 
mogli więc kontynuować naukę w gim-
nazjum niższym (nauka 3 lata) i gimna-
zjum wyższym (5 lat). Do gimnazjum 
przyjmowano (na podstawie egzaminu, 
który do łatwych nie należał) już po 
pięciu klasach szkoły powszechnej. 

Nauka w gimnazjum wyższym 
kończyła się egzaminem maturalnym, 
a matura gimnazjalna otwierała drogę 
do studiów. Ówczesne uczelnie nie pro-
wadziły egzaminów wstępnych.  

Reforma

11 marca 1932 r. Sejm uchwalił usta-
wę o szkolnictwie, która porządkowała 
system szkolnictwa, tzw. reformę ję-
drzejewiczowską, od nazwiska ministra 
Janusza Jędrzejewicza. 

Po reformie nauka w szkole podsta-
wowej trwała nadal 7 lat, a gimnazjum 

Statystyka

Sytuacja w szkolnictwie była zróż-
nicowana w zależności od regionu. I 
tak według danych z roku szkolnego 
1922/23 nauczaniem początkowym 
było objętych na Pomorzu i w Wielko-
polsce 94 proc. dzieci, na Śląsku 86,3 
proc., w Galicji 76 proc., na Mazowszu 
i Podlasiu 66,2 proc., w województwach 
wschodnich 34,7 proc. 

Na wsiach były to szkoły z jednym 
lub dwoma nauczycielami, nierealizują-
ce pełnego programu nauczania. Chło-
pi w latach 20. i 30. stanowili ponad 60 
procent ludności kraju.  

Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe miało do 1933 
r. szeroką autonomię i uprawnienia 
samorządowe, nim ustawa o szkołach 
wyższych ograniczyła ich autonomię, 
zwiększając uprawnienia ministra, któ-
ry zyskał prawo tworzenia i likwidowa-
nia wydziałów, zatwierdzania (lub nie) 
rektorów. 

Status szkół akademickich miały 
uniwersytety w Krakowie, Lwowie, Po-
znaniu, Warszawie i w Wilnie, politech-
niki Warszawska i Lwowska, Akademia 
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie i Akademia Gór-

nicza w Krakowie, Państwowy Instytut 
Dentystyczny oraz placówki prywatne: 
ASP w Krakowie, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, Wolna Wszechnica Polska w 
Warszawie i Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie. 

Wyższe szkoły zawodowe to na przy-
kład szkoła inżynierska im. A. Wawel-
berga w Warszawie, Państwowa Szkoła 
Techniczna w Wilnie i wyższe szkoły pe-
dagogiczne w Katowicach, Krakowie i w 
Kielcach. Funkcjonowało wyspecjalizo-
wane szkolnictwo artystyczne, wojskowe 
i specjalne. W 1938 r. w szkołach wyż-
szych studiowało 47,7 tys. studentów. 

Szkolnictwo mniejszości  
Ukraińcy mieli w roku szkolnym 

1929/30 790 szkół powszechnych z ukra-
ińskim językiem nauczania dla około 93 
tys. uczniów i 2336 szkół z językiem pol-
skim i ukraińskim dla 232 tys. uczniów.

Mniejszość żydowska była traktowa-
na jako mniejszość wyznaniowa; wśród 
szkół żydowskich, czyli chederów, prze-
ważały prywatne, a językami nauczania 
były jidysz, hebrajski i polski. Mniejszość 
białoruska rozporządzała w roku szkol-
nym 1929/30 29 szkołami powszechny-
mi z językiem białoruskim, 51 szkołami 
mieszanymi. Niemcy w roku szkolnym 
1934/35 mieli 409 szkół powszechnych, 

a w 203 szkołach klasy równoległe nie-
mieckie i polskie. 

Polskie szkolnictwo rozwijało się, 
choć w niezwykle trudnych warunkach, 
w Wolnym Mieście Gdańsku oraz w 
gimnazjach w Bytomiu i w Kwidzynie. 

Skala przemian

Większość ziem odzyskanych po 
1918 roku znajdowała się pod zaborem 
rosyjskim. O ile w większych miastach, 
dzięki między innymi inteligencji oraz 
diasporze żydowskiej, analfabeci stano-
wili średnio 33 proc., to już na Polesiu aż 
72 proc. powyżej 10 roku życia. Z kolei w 
byłym zaborze pruskim jedynie 5 proc. 
nie potrafiło czytać i pisać. 

Między rokiem 1911 a 1921 na tere-
nach połączonych w II RP wzrosła z 18,4 
tys. do 25,5 tys. liczba szkół powszech-
nych. Połowa uczniów szkół powszech-
nych opuszczała je po czterech latach. 
Wysiłek państwa upowszechniającego 
naukę na poziomie elementarnym spo-
wodował, że z 68 proc. uczących się dzie-
ci w 1922 roku – w 1925 było ich już 86 
proc. Mimo to analfabetyzm w 1931 r. 
dotykał aż 23 proc. społeczeństwa.  

Przez 20 lat Polska musiała przejść 
przemiany w związku z budową suwe-
rennego państwa.  

Artur S. Górski

Nauczyciel gimnazjum, pełne 
kwalifikacje, 25-letni staż 
pracy, otrzymywał pensję na 
poziomie inspektora policji, 
pułkownika lub zastępcy 
wojewody. Nauczyciele 
wydzieleni byli w zbiorowości 
urzędników państwowych w 
grupach od IV (566 etatów po 
1000 zł) do XI (12 452 etaty po 
130 zł). Nauczyciel gimnazjum 
zarabiał od 300 zł do nawet 
635 zł w wielkich miastach.  
Do tego dochodziły dodatki 
funkcyjne: rektor uniwersytetu 
– 500 zł, dyrektor szkoły 
średniej 100–150 zł, kierownik 
szkoły powszechnej 5–50 zł. 
Dla porównania w 1938 r. 
średnia zapłata dla służących 
(ok. 700 tys. osób!) to 25 zł/
miesiąc, a dla robotnika – 2–3 
zł/dzień (do 96 zł miesięcznie).

Stawiano na edukację

4-letnie miało już jednolity program 
ogólnokształcący. 

Do studiów przygotowywały 2-let-
nie licea. Liceum ogólnokształcące mia-
ło być elitarną szkołą, z łaciną i greką.  
Czteroletnie gimnazjum oraz dwuletnie 
liceum tworzyły „szkołę średnią”. 

Dla młodzieży pracującej wprowa-
dzono obowiązek dokształcania się w 
3-letnich szkołach opartych na szkole 
powszechnej. 

Niższe szkoły zawodowe były oparte 
na I stopniu szkoły powszechnej. Licea 
zawodowe uprawniały do studiów w 
wyższych szkołach technicznych. 

Zatem uczniowie mieli do wyboru 
szkoły ogólnokształcące, czyli czterolet-
nie jednolite programowo gimnazjum 
(zakończone „małą maturą”) i dwu-
letnie licea (zróżnicowane na profile: 
klasyczny, humanistyczny, matematycz-
no-fizyczny, przyrodniczy), kończone 
„dużą” maturą – dokumentem niezbęd-
nym do zdania na uczelnię wyższą. Ist-
niały też szkoły zasadnicze zawodowe 
(2–3 lata) i gimnazjalne (2–4 lata).
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W naszym cyklu rozmów z osobami internowanymi w czasie stanu wojen-
nego w obozie w Strzebielinku przedstawiamy JANA WYROWIŃSKIEGO.

JAN WYROWIŃSKI
rocznik 1947, członek NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Che-
moautomatyka” w Toruniu, internowany w Potulicach 13 grudnia 1981 r., a następ-
nie w Strzebielinku od 31 marca do 29 kwietnia 1982 r. 
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Wiedzieliśmy, że w Polsce 
nie jest najlepiej

STRZEBIELINKOWCY

– W którym momencie trafił Pan do 
Strzebielinka?

– To był ostatni dzień marca. Zosta-
łem przywieziony wraz z 44 kolegami 
z ośrodka odosobnienia dla interno-
wanych w Potulicach, który tego dnia 
zamknięto i rozwiązano. Przetrans-
portowano nas, nie informując, dokąd 
jedziemy i tak rozpoczął się kolejny 
epizod w czasie internowania. 

– Właśnie. W Pana przypadku histo-
ria była o tyle specyficzna, że trafił 
Pan z innego ośrodka. 

– Strzebielinek stał się w pewnym 
momencie takim zbiorczym obozem. 
Po kilku miesiącach od wprowadzenia 
stanu wojennego władze postanowiły 
– w związku ze zmniejszającą się liczbą internowanych – aby ograniczyć liczbę 
ośrodków. Tym sposobem Region Toruński, Bydgoski i z tego co wiem również 
Zachodniopomorski zostały przewiezione do Strzebielinka, który stał się częścią 
naszej biografii. W momencie, kiedy nas rozładowywali w bramie, zza muru usły-
szeliśmy potężny śpiew, słowa „O, Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawie-
dliwą dłoń”. Pierwszy raz ją słyszałem i dla mnie było to niesamowite przeżycie. 
Zresztą dla kolegów też. Wyraz symbolicznej solidarności z nami, z historią, z tym 
wszystkim. Krzepiące. 

– Powiedział Pan, że nie był informowany, dokąd was wiozą. 
– Nie, nie było zwyczaju, aby informować o tym. Powiedziano, że jest transport 

i zaczęła się cała procedura z tym związana. Byliśmy przewożeni w więźniarkach, 
towarzyszyli nam uzbrojeni zomowcy. Domyślaliśmy się, że jedziemy na północ. 
W tym czasie nasiliły się naciski ze strony SB na podpisywanie „lojalek”, a wobec 
tych, którzy nie chcieli, naciski na to, aby wyjechać za granicę. W związku z tym 
braliśmy pod uwagę czarny scenariusz, czyli że wiozą nas do portu i na przykład 
zapakują na statek. Wszystko było wtedy możliwe. Podczas jazdy okazało się, że 
nasz transport się zgubił i trzeba było zapytać o drogę miejscową osobę. Zapytany 
odpowiedział po kaszubsku, a że ja jestem Kaszubą, domyśliłem się, że to jednak 
nie port. Zresztą Strzebielinek był dla nas zmianą na lepsze, dlatego że w Potulicach 
znajdowało się normalne więzienie, a w Strzebielinku otwarty zakład karny. Mniej-
szy rygor, otwarte cele, można było nieco swobodniej żyć za kratami. 

– Z kim dzielił Pan celę?
– Byli tu m.in. Stanisław Śmigiel, jeden z najważniejszych działaczy opozycji jeszcze 

przed Sierpniem ’80 w Toruniu, Jurek Przybylski z grudziądzkiej Warmy, Ryszard Muel-
ler z toruńskiego Metronu, Konrad Turzyński, także działacz opozycji przedsierpniowej. 
Z Torunia był jeszcze niedawno zmarły Zdzisław Dumowski. Skład się zmieniał. Ja 
przebywałem tam tylko przez miesiąc, ponieważ później zostałem zwolniony. 

– Jak wyglądała komunikacja ze światem zewnętrznym? 
– Była oczywiście poddana rygorowi. 

– Ale mimo to informacje przechodziły w obie strony. 
– Oczywiście. Jednym z kanałów informacyjnych były rodziny, które przyjeż-

dżały do nas na widzenia. Z Torunia przez Bydgoszcz to kawał drogi, szczególnie w 
tamtych czasach, ale działała „Solidarność”, taksówkarze i inne osoby. Była grupa, 
która wiele zrobiła, żebyśmy mogli spotykać się z rodzinami, bodajże raz na miesiąc. 
I oczywiście księża, którzy przyjeżdżali do nas z posługą. Szczególnie pamiętam 
rekolekcje w Strzebielinku, które prowadził (wówczas jeszcze nie biskup) ksiądz 
Edmund Piszcz. Poza tym niektórzy mieli prymitywne radia, więc wiadomości 
docierały. Nie w takim tempie, jak byśmy sobie życzyli, ale na tyle, że wiedzieliśmy, 
że w Polsce nie jest najlepiej. Myślę, że osoby na zewnątrz były od jakiegoś czasu 
nawet w gorszej sytuacji, dlatego że my byliśmy razem, z jednego obozu, z jednej 
„Solidarności”. Ten wspólny pobyt nas umacniał, utwierdzał w przekonaniach i 
sensie tego, co robiliśmy. Mimo porażki większość z nas nie traciła nadziei, że kiedyś 
wszystko odwróci się dla dobra Polski i dla nas. 

(Witt)

Duchem są ciągle młodzi, chociaż 14 
września obchodzili 55 rocznicę ślu-
bu, czyli platynowe gody. „Solidar-
ność” wpisała się w ich codzienność 
i bez niej nie potrafiliby funkcjono-
wać. Ona, Elżbieta z domu Guzińska, 
on, Jerzy Pałubicki, oboje Kaszubi 
spod Chojnic, poznali się dawno 
temu, pokochali, pobrali, mają 
dwóch synów. Na swoim koncie mają 
więzienia, aresztowania, rewizje, ale 
i służbę przy grobie błogosławione-
go księdza Jerzego, a przede wszyst-
kim aktywną do dzisiaj działalność 
na rzecz ludzi pracy.

Oboje urodzili się podczas II wojny 
światowej. On pochodzi z wielodzietnej 
rodziny Ona jest jedynaczką. Jako 16-
-letni chłopak opuścił rodzinne strony, 
bo w domu nie żyło się łatwo. Przyjechał 
do Gdańska. Pracę znalazł na kolei. Zo-
stał manewrowym i tak było aż do dnia 
aresztowania. Pani Elżbieta po skończe-
niu szkoły w Chojnicach podjęła pracę 
w sklepie. Tam poznała swojego przy-
szłego męża. Przyszedł kupić prezent na 
urodziny dla swojej siostrzenicy, która jak 
się okazało była koleżanką pani Elżbiety. 
Na owych urodzinach zaczęli razem tań-
czyć i tak się zaczęła ich wspólna przygo-
da. Razem jeżdżą na pielgrzymki, razem 
gotują, sprzątają, pikietują, służą innym. 
Od początku żyją „Solidarnością”.

Pan Jerzy niechętnie opowiada o sobie. 
Jest człowiekiem wesołym, stale żartuje, 
a w historii swojego życia nie widzi nicze-
go nadzwyczajnego. Chociaż aresztowanie 
i zdradę kolegi pamięta dokładnie.

– Był stan wojenny. 10 maja 1982 roku 
pracowałem we Wrzeszczu na stacji ko-
lejowej. W pewnym momencie z okna 
przejeżdżającej kolejki ktoś wyrzucił 
ulotki. Jeden z kolegów z pracy pozbie-
rał te ulotki i poszedł do przełożonych, 
by powiedzieć, że to ja je rozrzucałem. 
Kolej była wówczas zmilitaryzowana. 
Aresztowano mnie z art. 48 za nieza-
przestanie działalności związkowej w 
stanie wojennym. Nie przyznałem się, ale 
wywieźli mnie do jednostki wojskowej w 
Rzeszowie. Koledze także zasądzono trzy 
i pół roku więzienia. Ja dostałem cztery 
lata – wspomina Jerzy Pałubicki.

Rozprawa odbywała się w sądzie woj-
skowym w Rzeszowie. Potem Jerzy Pału-
bicki trafił do więzienia w Hrubieszowie. 
Przebywał tam dziewięć miesięcy, bo… 
zachorował na astmę i musiał się leczyć w 
Gdańsku. Zanim jednak powrócił na Wy-
brzeże, w hrubieszowskim więzieniu pro-
wadził działalność podziemną. Nadawał 
grypsy do Radia Wolna Europa. Pomagała 
mu w tym córka naczelnika więzienia, ob-
serwując z domku obok okienko celi pana 
Jerzego. Gdy tylko się uchyliło, zapisywała 
znaki przekazywane przez pana Jerzego.

Zaraz po aresztowaniu pana Jerzego 
w mieszkaniu Pałubickich milicja prze-
prowadziła rewizję. Ich starszy syn był 
na tyle przytomny, że wszystkie znaczki 
„Solidarności” i inne trefne drobiazgi 
włożył pod czapkę, po czym wyniósł je 
z domu, tłumacząc milicjantom, że musi 
pójść do szkoły. 

Pani Elżbieta co miesiąc jeździła 
do Hrubieszowa na widzenia do męża. 
Wszyscy jej w tym pomagali, bo często 
brakowało pieniędzy na bilet – naczel-
nik PKP odebrał jej kolejową legityma-
cję. Przywoziła mężowi nie tylko jedze-
nie. W pozostawianych paczkach były 
święte obrazki i rzeczy przydatne do 
odprawiania mszy świętej na więzien-
nym korytarzu, do przesyłania gryp-
sów, malowania, pisania… Pałubiccy o  
szczegółach nie chcą opowiadać. 

Już w tamtych czasach pan Jerzy 
znał ks. Henryka Jankowskiego, gdyż 
działał w służbie kościelnej przy pa-
rafii Świętej Brygidy. Po powrocie do 
Gdańska pracował też w parafii, bo jak 
twierdzi, „towarzysze nie życzyli sobie 
wywrotowca na kolei”. Potem, dzięki 
pomocy żony i wielu przyjaciół, został 
palaczem w sklepach Społem, gdzie 
jednocześnie drukował ulotki dla pod-
ziemnej „Solidarności”. Pewnego dnia 
służba bezpieczeństwa przeprowadziła 
w kotłowni kontrolę, więc wszystko, 
łącznie z matrycą, wrzucił do pieca. 
Nie znaleźli nic. 

O ich życiu można napisać książ-
kę, chociaż żyją niezwykle skromnie, 
w dwupokojowym mieszkanku na 
ostatnim piętrze bloku bez windy na 
gdańskich Stogach. Dorobili się jedynie 
kolekcji znaczków z podziemnej poczty 
stanu wojennego, najróżniejszych pla-
kietek z podobizną ks. Jerzego Popie-
łuszki, fikcyjnych banknotów „Rzecz-
pospolitej Solidarnej” z wizerunkiem 
Jana Pawła II czy „Sowieckiego Banku 
Światowego” o wartości 50 srebrników 
z głową Wojciecha Jaruzelskiego. 

W 1984 roku działająca przy para-
fii Świętej Brygidy w Gdańsku religijna 
organizacja Bractwo Oblatów zmieniła 
formułę i stała się właściwie podziemną 
komórką „Solidarności”, do której przy-
należeli Pałubiccy. Po śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki oboje włączyli się w służbę 
przy grobie błogosławionego, jeżdżąc po 
kilka razy w roku do Warszawy. Pan Je-
rzy był w poczcie sztandarowym bractwa. 
Pani Elżbieta prowadziła modlitwę wier-
nych. Pracowała też w kiosku przy Świę-
tej Brygidzie. Ze Społem zrezygnowała. 
Przeniosła się do służby zdrowia. Była 
rejestratorką w tzw. rentgenie, prowadziła 
sekretariat „Solidarności” w szpitalu, a na 
koniec została sekretarką wszystkich szpi-
talnych związków zawodowych.

– Pałubickich poznałem dopiero 
w 1984 roku, już po zamordowaniu ks. 
Jerzego – wspomina Krzysztof Żmuda, 
członek Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” i przewodniczący 
Związku w Remontowej Shipbuilding. 
– Wspólnie pełniliśmy służbę przy ks. 
Jankowskim, chroniliśmy go, aby nie zgi-
nął podobnie jak ks. Jerzy. Ela i Jurek byli 
zawsze aktywni. To Eli zawdzięczamy, że 
służba przy grobie ks. Jerzego trwa do 
dzisiaj. Ona inspirowała wszystkich. 
Podobnie było w Bractwie Oblatów św. 
Brygidy. Mobilizowała również mnie. Na 
przykład w sierpniu, miesiącu trzeźwo-
ści, organizowała pikiety przed sklepami 
monopolowymi, stojąc z tabliczkami, na 
których widniały napisy, m.in. „Wódka 
ogłupia”. Dla mnie są to bardzo prawi 
ludzie. Ja ich takich znam i do tej pory 
się na nich nie zawiodłem. 

Maria Giedz

Żyją „Solidarnością” 
55 ROCZNICA ŚLUBU
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U Polaków na Bukowinie

Kiedy Bukowina znalazła się w gra-
nicach państwa austriackiego, a stało się 
to w roku 1775, rozpoczęły się poszuki-
wania złóż soli. W 1788 roku na tereny, 
gdzie występowały źródła solankowe, 
sprowadzono 20 polskich rodzin gór-
ników z Bochni i Wieliczki oraz cztery 
ukraińskie. Potem przyjechali kolejni 
osadnicy. To dzięki ich pracy powstała 
kopalnia soli, a wokół niej wyrosła wieś, 
którą nazwano Kaczyka od licznie gro-
madzących się kaczek na okolicznych 
bagnach. 

W latach trzydziestych XIX wieku 
na Bukowinę przybyli polscy osadnicy 
zajmujący się rolnictwem, wyrębem 
lasów, budową drewnianych domów. 
Grupę tę tworzyli górale czadeccy, 
czyli polscy górale wywodzący się z 
Czadeckiego (tereny Beskidu Zachod-

Polacy żyją na całym świecie. Emigrowali za chlebem, z powodu wojen, poglądów politycznych, przymusowych 
deportacji… Były też emigracje osadnicze, o których niewiele się pisze. Do takiej migracji zalicza się grupę Pola-
ków szacowaną na siedem tysięcy osób zamieszkujących tereny północnej Rumunii. Jest to rumuńska Bukowina, 
nazywana też Bukowiną południową, w odróżnieniu od północnej położonej na terytorium Ukrainy. Właśnie do 
bukowińskich Polaków wybrała się z darami grupa „Szpitalników”, czyli osób związanych z Maltańską Służbą 
Medyczną. Zawieźli nieco artykułów spożywczych, pamiątki z Polski, książki, przybory szkolne…

niego rozciągające się na południe od 
Przełęczy Jabłonkowskiej). Władze au-
striackie pierwotnie zamierzały zasie-
dlić południową Bukowinę Niemcami 
sudeckimi. Jednak zadecydowano, że 
to Polacy otrzymają do zamieszkania 
dolinę rzeki Sołoniec i jej okolice.

To oni właśnie założyli dużą wieś 
Nowy Sołoniec, w której dzisiaj miesz-
ka około 200 polskich rodzin. Mają tam 
kościół katolicki, którego proboszczem 
jest rumuński Polak. Jest też szkoła, 
w której dzieci uczą się języka pol-
skiego oraz Dom Polski, gdzie można 
przenocować i dobrze zjeść. Przy domu 
funkcjonuje zespół pieśni i tańca. Gar-
ną się do niego wszystkie dzieciaki, te 
najmłodsze i te nieco starsze. Dla gości 
wystąpiły z przepięknym repertuarem, 
tańcząc, śpiewając, pokrzykując, co 

wywołało aplauz, śmiech, ale i łzy na 
niejednej twarzy.

Kolejną grupę emigrantów z Polski 
tworzą osadnicy z Rzeszowszczyzny, 
robotnicy kolejowi, którzy na Bukowi-
nę przybyli w latach siedemdziesiątych 
XIX wieku. Zasiedlili wsie Bulaj, Wik-
szany i Mihoweny. Sprowadzono ich 
do budowy linii kolejowej z Suczawy 
do Kimpulungu Mołdawskiego. Spora 
też grupa Polaków mieszka w Suczawie, 
stolicy Bukowiny. 

Wszyscy bukowińscy Polacy, miesz-
kający tu w dziesięciu miejscowościach, 
mówią po polsku, a właściwie bardziej 
po staropolsku. Tak trochę inaczej, 
z lekkim zaśpiewem. Między sobą po-
zdrawiają się zwrotami: „Dobre rano”, 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus” albo „Szczęść Boże”. Wieczorem, 

Dziecięcy zespół taneczny w Nowym Sołońcu.

zamiast „Dobry wieczór”, mówią: „Do-
bry zdrowie”. Tylko do przyjezdnych 
zwracają się z tradycyjnym „Dzień 
dobry”.

Wielu z nich nigdy w Polsce nie było. 
Tu się urodzili, tu ukończyli szkołę, i tu 
w wyjątkowy sposób dbają o zachowa-
nie polskości. Na przykład pani Hanka 
jest mistrzynią w gotowaniu polskich 
potraw, zwłaszcza bigosu. Pani Gencia 
zna różne polskie pieśni i pięknie śpie-
wa, a kiedyś za młodu nawet tańczyła 
w polskim zespole. Mieszkańcy każdej 
z tych wsi dbają o kultywowanie tra-
dycji. Przyjechali w czasach zaborów, 
przeżyli niemiecką okupację, a także 
socjalistyczną indoktrynację, kiedy to 
nauczanie polskiego było niemożliwe. 
Mimo to zachowali mowę ojców. Poma-
gali im w tym księża, i to niekoniecznie 
polscy. Na przykład we wsi Pojana Mi-
kuli, gdzie do 1959 roku mieszkali Pola-
cy i Niemcy, księdzem jest Rumun, ale, 
jak mówi niemłody już pan Jurek, „ma 
polską wiarę, odpowiada po polsku.” 

– Jedna niedziela odprawiana 
(chodzi o mszę) jest po polsku, druga 
po rumuńsku. Ksiądz bardzo trzyma 
polskość, pomimo że jest Rumunem 
z południa – kontynuuje pan Jurek. 
– Mamy też polską szkołę wybudowa-
ną za pieniądze z Polski. Mieszka tu 250 
rodzin – razem 517 osób, połowa z nich 
to Polacy, głównie dzieci i kobiety, bo 
ich mężowie i ojcowie pracują gdzieś 
w świecie.

Dom Polski w Nowym Sołońcu.

Na początku XX wieku we wsi Ka-
czyka krakowscy misjonarze, z myślą o 
mieszkających tam Polakach, wznieśli 
neogotycki kościół katolicki, konsekro-
wany 26 października 1904 roku. W 
jego wnętrzu umieścili kopię Czarnej 
Madonny, po miejscowemu – wizeru-
nek Matki Boskiej Kaczyckiej, patronki 
Bukowiny. Miejsce to uznawane jest za 
jedno z najważniejszych katolickich 
sanktuariów maryjnych w Rumunii.

Problemem bukowińskich Polaków 
jest brak perspektyw. Młodzi nie widzą 
tu dla siebie przyszłości. Wyjeżdża-
ją do pracy w Niemczech, Holandii... 
Przemysłu w okolicy nie ma, kopalnia 
nieczynna, a przyzagrodowe rolnictwo 
nie przynosi dochodów. Niektórzy 
próbują stawiać na turystykę, bo oko-
lica jest bardzo piękna. Niewysokie 
góry, a i wyznaczone szlaki turystyczne 
zachęcają do wędrówek. Część miesz-
kańców Kaczyk zajęła się obsługą tury-
stów zwiedzających kopalnię soli oraz 
pielgrzymów przybywających do sank-
tuarium maryjnego, głównie na odpust 
15 sierpnia. Pozostali?

– Ludzie nie są tu zamożni, ale ja-
koś sobie radzą. Nie wszyscy chcą wy-
jeżdżać, bo kochają te tereny. To my 
tworzymy tu Polskę, chociaż Polska jest 
daleko – mówi Ghervazen (Gerwazy) 
Longher, były poseł do rumuńskiego 
parlamentu i prezes Związku Polaków 
w Rumunii.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

W grudniu ubiegłego roku prezy-
dent RP Andrzej Duda odsłonił naj-
większy na świecie ołtarz z bursztynu, 
który znajduje się w gdańskiej bazylice 
św. Brygidy. Mimo że prace trwały 17 
lat, ołtarz nie jest jeszcze całkowicie 
ukończony. Do zrealizowania pełnej 
kompozycji brakuje kilku elementów, 
m.in. łanu pszenicy. Aby to wykonać, 
potrzebne są miedziane rurki.

Krzysztof Żmuda, członek Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” i przewodniczący Związku w Re-
montowej Shipbuilding, w imieniu ks. 

Łan pszenicy do bursztynowego ołtarza
BAZYLIKA ŚW. BRYGIDY

Ludwika Kowalskiego, proboszcza ba-
zyliki św. Brygidy w Gdańsku, zwraca się 
z prośbą o wsparcie w pozyskaniu  rurek 
miedzianych o średnicy 8 mm i długich 
na 50 cm oraz o średnicy 6 mm i długich 
na 40 cm. Jedna rurka to jedno źdźbło, na 
którym zostanie osadzony bursztynowy 
kłos. Według projektu łan pszenicy ma 
składać się z 2500 sztuk takich źdźbeł. 
Zostanie on umieszczony pod winoroślą 
wyrastającą z centralnej części ołtarza, 
gdzie znajduje się tabernakulum.

Produkcją tego typu rurek zajmu-
je się Hutmen Wrocław, gdzie można 

złożyć zamówienie, ale potrzebne są 
wówczas na to środki finansowe. Koszt 
przy zakupie 700 metrów bieżących 
miedzianej rurki o średnicy 8 milime-
trów i 600 metrów bieżących o średni-
cy 6 milimetrów wynosi szacunkowo, 
w zależności od aktualnej ceny miedzi, 
7 tys. zł. Wszystkim, którzy zechcą zło-
żyć deklaracje finansowe, zostaną prze-
słane dane do płatności.

Warto pamiętać, że zakupienie każ-
dego metra rurki jest wkładem do reali-
zacji testamentu śp. ks. prałata Henryka 
Jankowskiego. 

Ołtarz z bursztynu w bazylice św. 
Brygidy w Gdańsku ma 11 metrów 
wysokości, ponad 12 metrów półkoli-
stej szerokości i zajmuje 120 metrów 
kwadratowych powierzchni. Został 
znakomicie wkomponowany w gotycką 
architekturę świątyni. Jest największym 
bursztynowym ołtarzem na świecie. 
Zainteresowani pomocą przy konty-
nuowaniu budowy bursztynowego oł-
tarza mogą zgłaszać się do Krzysztofa 
Żmudy, telefonicznie (502 193 048) lub 
mailowo: kzmuda@vp.pl

Oprac. mig
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ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dyżury prawników dla członków NSZZ „Solidarność”

Uwaga na maile z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej 
jakoby przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pod żadnym pozorem nie należy 
otwierać załącznika. Plik ten zawiera zawirusowane oprogramowanie, które na-
tychmiast instaluje się na komputerze.

Ostatnio do części naszych  klientów trafiły maile, rzekomo od Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, z informacją o konieczności opłacenia wystawionej faktury. 
Do wiadomości załączony jest plik z fakturą. Jego otwarcie grozi zainfekowaniem 
komputera, blokadą dostępu do plików lub przechwyceniem wrażliwych danych, 
np. loginów i haseł bankowości elektronicznej czy mediów społecznościowych. 
Jeśli otrzymamy taki mail, najlepiej od razu go usunąć, a przede wszystkim – pod 
żadnym pozorem – nie otwierać załącznika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wystawia i nie wysyła faktur, tak jak 
nie wystawia i nie wysyła innej dokumentacji drogą mailową. Wszelkie dokumen-
ty i formularze ZUS można pobrać samodzielnie ze strony internetowej zakładu. 
Ewentualne informacje drogą elektroniczną ZUS przesyła tylko tym klientom, któ-
rzy posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i robi się to właśnie 
za pośrednictwem profilu na PUE ZUS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do otrzymanej korespondencji prosimy klien-
tów o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS – pod numerem 22 560 16 00.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. pomorskiego

Uwaga na e-oszustów

Kończy się jeden z elementów spo-
ru, jaki od dwóch lat targał wiodą-
cą instytucją kultury na Wybrzeżu, 
czyli Operą Bałtycką. Nowy dyrek-
tor Romuald Wicza-Pokojski zawarł 
ugodę z Anną Sawicką, przewod-
niczącą Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Na jej mocy artystka 
zwolniona za działalność związko-
wą wraca do pracy. 

Nim do tego doszło, trzeba było pro-
testów, pikiet w strugach deszczu i przy 
podmuchach wiatru przed wejściem do 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, 
milczących prób itp. Zawarta ugoda nie-
co tylko łagodzi gorycz spowodowaną 
poczuciem lekceważenia zespołu opery 
ze strony byłego dyrektora tej podległej 
marszałkowi instytucji kultury.

– Łamanie praw pracowniczych w 
Operze Bałtyckiej przez byłego dyrektora 
Warcisława Kunca potwierdziła Państwo-
wa Inspekcja Pracy. Nie można pozwalać 
na niszczenie zespołu, na uderzanie w po-
tencjał instytucji kultury, na lekceważenie 
przepisów prawa. Wszak jest i obowiązuje 
artykuł 218 kodeksu karnego, który sank-
cjonuje, iż jeśli ktoś złośliwie lub uporczy-
wie narusza prawa pracownika podlega 
karze. Czy ma to być pusty zapis? Czeka-
my teraz na decyzję prokuratury wobec 
byłego dyrektora opery – mówi Anna 
Sawicka, koncertmistrz wiolonczel or-
kiestry Opery Bałtyckiej, która właśnie 
za upominanie się o sprawy pracownicze 
musiała pożegnać się z pracą.

Przypomnijmy, że po serii prote-
stów Romuald Wicza-Pokojski, były 
dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura, 
objął po Warcisławie Kuncu dyrektoro-
wanie Operą Bałtycką. Marszałek wo-

OPERA BAŁTYCKA

Przewodnicząca „Solidarności” 
przywrócona do pracy

9 października 2017 r. Jedna z pikiet w obronie pracowników Opery Bałtyckiej przed 
Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. Z mikrofonem – Anna Sawicka.
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jewództwa pomorskiego Mieczysław 
Struk powierzył mu to stanowisko w 
czerwcu tego roku Funkcja dyrektora 
muzycznego powierzona została José 
Marii Florêncio. Nowe kierownictwo 
sprawować ma swoje funkcje do 31 
sierpnia 2019 roku.

Być może ta nominacja daje nadzie-
ję, że to ostatnia odsłona – po sporze 
zbiorowym, proteście głodowym i ape-
lach do urzędników samorządowych 
– sporu wokół ważnej dla Pomorza 
instytucji kultury, którego osnową 
stała się z jednej strony postawa byłej 
dyrekcji, a z drugiej brak dialogu z pra-
cownikami, także ze strony samorządu 
województwa.

Nadal pozostają aktualne postulaty 
pracownicze, między innymi godnego 

traktowania pracowników (czy nastą-
piła zmiana przekonamy się w nowym 
sezonie artystycznym) i przywrócenia 
do pracy związkowca Krzysztofa Rze-
szutka, przestrzegania pięciodniowego 
tygodnia pracy, sprawiedliwej oceny 
pracy. Krzysztof Rzeszutek, związko-
wiec, który podjął dramatyczny, gło-
dowy protest, walczy o przywrócenie 
do pracy.

Przypomnijmy, że przy Zarządzie 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” działa Rada Regionalna Fundu-
szu Pomocy członkom szykanowanym 
za działalność związkową. Tworzą ją: 
skarbnik Stefan Gawroński oraz Irena 
Jenda, Karol Guzikiewicz, Stanisław 
Kotyński i Edward Fortuna. 

(asg)

Składki zgromadzone w ZUS, jak i te 
w OFE, może dziedziczyć małżonek, 
wskazane osoby lub spadkobiercy. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie do-
tyczy to wszystkich składek.

Składki zgromadzone w tzw. I filarze 
nie mogą być dziedziczone. Po śmierci 
ubezpieczonego pozostają one w Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych i są przeka-
zywane na wypłaty dla innych emerytów.

Składki odłożone przez zmarłego w 
II filarze podlegają dziedziczeniu. Za-
równo środki z subkonta w ZUS, jak i 
zebrane na koncie w OFE są bowiem 
traktowane jako część jego majątku. Za-
sady dziedziczenia tych składek są takie 
same. W pierwszej kolejności dziedzi-
czy małżonek. Jeśli małżonkowie pozo-
stawali w ustawowej wspólności mająt-

kowej ma on prawo do połowy środków 
zgromadzonych w trakcie małżeństwa. 
Środki z subkonta w ZUS trafią na 
subkonto współmałżonka, zaś te z ra-
chunku OFE na jego rachunek w OFE. 
W obydwu przypadkach pieniądze 
zostaną doliczone do zgromadzonych 
składek i w ten sposób powiększą przy-
szłą emeryturę. O dziedziczenie składek 
mogą ubiegać się również exmałżon-
kowie, o ile do rozwodu pozostawali w 
ustawowej wspólności majątkowej.

Jeżeli ubezpieczony w II filarze nie 
zawarł małżeństwa, to wszystkie środki 
będą wypłacone uposażonym lub spad-
kobiercom.

Uposażonych i proporcje, w jakich 
otrzymają oni wypłatę, wskazuje ubez-
pieczony. Nie muszą oni być członkami 
jego rodziny. Wypłaty otrzymają bez-

pośrednio. Uposażony małżonek może 
przekazać środki na swoje subkonto 
w  US lub konto w OFE.

Aby ubiegać się o wypłatę środków 
po zmarłym, trzeba dostarczyć odpis 
aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa, 
w przypadku rozwodu dokument zno-
szący ustawową wspólność majątkową, 
a także dyspozycję wypłaty transferowej 
lub bezpośredniej.

Jeśli zmarły nie wskazał uposażo-
nych, trzeba przeprowadzić postę-
powanie spadkowe dotyczące części 
środków niewypłaconych małżonko-
wi. Dlatego, żeby oszczędzić bliskim 
formalności, warto wcześniej wskazać 
uposażonych.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Składki mogą być dziedziczone

Zadzwoń: 58 308 44 69 lub 308 42 74. dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas,w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy
Franciszek Salezy

Naszej Koleżance Ewie Łowkiel  wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie

Mamy
składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność”Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Ludzie, których kochamy,
nie umierają nigdy…

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Ks. Jan Twardowski

Panu Januszowi Śniadkowi, Posłowi Rzeczypospolitej Polskiej,  Rodzinie 
oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia  i słowa wsparcia w tych 

trudnych chwilach po stracie

Mamy
składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania  w Gdyni

Można odejść na zawsze
by stale być blisko

Ks. Jan Twardowski

Koledze Januszowi Śniadkowi, Posłowi Rzeczypospolitej Polskiej,  
Rodzinie oraz Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz 

słowa otuchy po śmierci 

Mamy
Członkowie Prezydium oraz Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”
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Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy,
dobiliśmy już do kresu życia...

bł. Rupert Mayer

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki 

ś.p.

Mirosławy Piskorz
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim 

składają koleżanki i koledzy z Biura ZRG NSZZ „Solidarność”

A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!

Teraz stoję twarzą w twarz
z Tym, który jest...

św. Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski

Naszej Koleżance mecenas Iwonie Jarosz-Lipkowskiej z Działu Prawnego 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża

ś.p.

Edwarda Lipkowskiego
składają koleżanki i koledzy z Biura ZRG NSZZ „Solidarność”

Edward Lipkowski (1936–2018)
11 września 2018 roku zmarł Edward Lipkowski, działacz opozycji antykomu-

nistycznej od lat 50., następnie działacz NSZZ „Solidarność”. 
Urodził się w Bysławku k. Tucholi. W 1958 roku ukończył Wydział Łączności 

na Politechnice Gdańskiej.
W 1956 r. zatrzymany przypadkowo podczas przejazdu przez Poznań, aresztowany 

na dwa tygodnie pod zarzutem zamachu na władzę ludową. W październiku 1956 
uczestnik wiecu na PG, w latach 1957-1958 pracownik Zakładu Energetycznego w 
Słupsku, w 1958 Zakładu Teleelektronicznego T-10 w Gdańsku, 1959-2001 Biura 
Projektów Kolejowych w Gdańsku. W sierpniu 1980 r. organizator spotkania w BPK, 
dostarczał do Stoczni Gdańskiej im. Lenina list popierający i pieniądze od pracowni-
ków BPK, od września 1980 w „S”, był wiceprzewodniczącym Komitetu Założyciel-
skiego, następnie Komisji Zakładowej, uczestniczył w głodówce w Lokomotywowni 
we Wrocławiu m.in. ws. rejestracji „S”. Od listopada 1980 r. wiceprzewodniczący ogól-
nopolskiego Zespołu Biur Projektów Kolejowych „S”. W stanie wojennym udostępniał 
mieszkanie na punkt kolportażu ulotek i prasy podziemnej oraz na spotkania działa-
czy „S”, w latach 1982-1989 był także  kolporterem wydawnictw podziemnych.

Od 1990 r. działał w strukturach zakładowych „Solidarności”. Pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w BPK Gdańsk i ZBPK, a także był 
przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej „S” Węzła PKP Gdańsk. W latach 
1989-2000 był członkiem Okręgowej Sekcji Kolejarzy „S” w Gdańsku. Działacz 
Komitetu Obywatelskiego w Gdańsku Brzeźnie, współzałożyciel Stowarzyszenia 
Godność. Od 2001 przebywał na emeryturze.

W 2016 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

WSPOMNIENIE

I. Nowa ustawa
Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowa 

ustawa – o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycz-
nych. Ustawa wdraża do krajowego po-
rządku prawnego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 
z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez 
turystycznych i powiązanych usług tury-
stycznych.

Ustawa poprawia funkcjonujące już 
rozwiązania prawne, w szczególności 
w zakresie bezpieczeństwa finansowego 
oraz ochrony przed skutkami niewypła-
calności biura podróży. 

Zapisy ustawy dają klientowi prawo do 
domagania się zwrotu części lub całości 
kosztów wyjazdu, który nie spełnił jego 
oczekiwań; reklamacje można składać w 
ciągu trzech lat od zakończenia imprezy 
turystycznej, a nie jak do tej pory w ciągu 
30 dni.

Ustawa określa, że organizator pono-
si odpowiedzialność za wykonanie usług 
objętych umową, bez względu na to, czy 
usługi te mają być wykonane przez orga-
nizatora, czy przez innych dostawców. 
Ponadto o wszystkich kosztach wyjazdu 
podróżny dowie się przed zakupem wy-
cieczki – zakres wiadomości jest szerszy 
niż dotychczas otrzymywany. Dodatkowe 
koszty, które wynikną w trakcie trwania 
wycieczki, obciążą organizatora.

Obowiązkiem podróżnego jest nato-
miast informowanie przedstawiciela or-
ganizatora o wszelkich niezgodnościach 
stwierdzonych w trakcie realizacji impre-
zy turystycznej – niezwłocznie, w miarę 
możliwości w trakcie trwania imprezy.

Jeżeli którakolwiek z usług nie jest wy-
konywana zgodnie z umową, organizator 
powinien ją od razu usunąć, chyba że jest 
to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, 
które są niewspółmiernie wysokie. Wów-
czas podróżnemu przysługuje obniżka 
ceny za każdy okres, w trakcie którego 
stwierdzono niezgodność, a ponadto jeśli 
poniósł szkodę, przysługuje odszkodowa-
nie za poniesione szkody, których doznał 
w wyniku niezgodności. 

Nowe przepisy zezwalają także, bez 
specjalnej zgody organizatora, sprzedać 
czy przekazać wycieczkę innej osobie, 
jeśli tylko spełnia wymagania dla danej 
imprezy turystycznej i przejmie wynika-
jące z tej umowy obowiązki, szczególnie 
w zakresie zapłaty ceny. 

Ustawa nie dotyczy powiązanych 
usług turystycznych trwających krócej niż 
24 godziny, chyba że obejmują nocleg.  

II. Opóźnienia w podróży 
kolejowej

Na wszystkich trasach kolejowych 
można domagać się odszkodowania 
za szkodę wyrządzoną opóźnieniem 
pociągu. Zgodnie z wyrokiem Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 
r. (sygn. K 37/07) przewoźnik nie może 
ograniczyć swojej odpowiedzialności za 
szkody tylko do przypadków, gdy umyśl-
nie zawinił albo doszło do jego rażącego 
niedbalstwa. 

Gdy istnieją uzasadnione powody, aby 
przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu 

do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 
minut w stosunku do umowy przewo-
zu, pasażer otrzymuje wybór pomiędzy 
zwrotem pełnego kosztu biletu za część 
niezrealizowanej podróży, jeżeli taka 
podróż jest już bezcelowa w kontekście 
pierwotnego planu podróży, a konty-
nuacją lub zmianą trasy podróży, przy 
porównywalnych warunkach przewozu, 
do miejsca docelowego w najbliższym 
dostępnym terminie lub w terminie póź-
niejszym dogodnym dla pasażera. 

Poza tym pasażer, nie tracąc prawa do 
przewozu, może zażądać od przewoźnika 
kolejowego odszkodowania za opóźnie-
nie. Odszkodowanie  to wynosi: 25 proc. 
ceny biletu w przypadku opóźnienia wy-
noszącego od 60 do 119 minut; 50 proc. 
ceny biletu w przypadku opóźnienia 
wynoszącego 120 minut lub więcej. Od-
szkodowanie za opóźnienie oblicza się w 
stosunku do ceny, jaką pasażer faktycznie 
zapłacił za opóźnioną usługę. 

Ważne!!!
Pasażerowi nie przysługuje prawo do 
odszkodowania, jeżeli został poinfor-
mowany o opóźnieniu pociągu przed 
zakupem biletu lub opóźnienie jest 
krótsze niż 60 minut. 

III. Odpowiedzialność za bagaż 
w pociągu

Odpowiedzialność przewoźnika za 
przewożony bagaż różni się w zależ-
ności od miejsca, w którym podróżny 
umiejscowił walizki, torby czy plecaki. 
Jeśli umieści bagaż podręczny w zasięgu 
wzroku, na przykład na półce bagażowej, 
w przedziale czy na sąsiadującym siedze-
niu, przewoźnik ponosi odpowiedzial-
ność tylko wtedy, gdy szkoda powstała 
z jego winy, bo to podróżny powinien 
pilnować swojego bagażu. 

Inaczej jest wtedy, gdy podróżny nie 
może sam pilnować rzeczy i pozostawia 
je w miejscu specjalnie przeznaczonym 
na bagaż. Chodzi m.in. o półki bagażowe 
w wagonach bezprzedziałowych. Często 
są one umieszczone z dala od miejsca do 
siedzenia lub tyłem do niego. Wtedy prze-
woźnik ponosi całkowitą odpowiedzial-
ność, niezależnie od tego, czy szkoda po-
wstała z jego winy. Jeśli w trakcie podróży 
bagaż zaginie, przewoźnik będzie musiał 
pokryć jego wartość. Trzeba jednak liczyć 
się z potrzebą udokumentowania strat. 
Podobna, rozszerzona odpowiedzialność 
przewoźnika dotyczy przejazdu w wago-
nie sypialnym lub kuszetce.

Z odpowiedzialności przewoźnika 
wyłączone są: utrata pieniędzy, papierów 
wartościowych i cennych przedmiotów, 
na przykład mających wartość naukową 
lub artystyczną. Jeżeli pociąg był wyposa-
żony w monitoring, warto od razu popro-
sić o jego zabezpieczenie. 

IV. Opóźnienia  
w podróży lotniczej

Dokumentem, który reguluje prawa 
pasażerów Unii Europejskiej, jest rozpo-
rządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dotyczy wszyst-

kich podróży lotniczych rozpoczyna-
jących się w państwach członkowskich 
oraz lotów, które startują w innych kra-
jach, ale docelowo zmierzają do tych 
krajów wspólnotowych.

Dostępnych jest kilka form rekom-
pensaty za odwołany lub opóźniony lot:
 Opcja 1: zwrot kosztów biletów lot-

niczych za całość lub część podróży, 
tej, która nie doszła do skutku, ale 
także tej, która się odbyła, ale okaza-
ła się dla pasażera z uzasadnionych 
powodów bezcelowa,

 Opcja 2: zmiana planu podróży, 
czyli lot w to samo miejsce, na jak 
najbardziej podobnych warunkach 
i w jak najszybszym terminie bądź 
odtworzenie wyjazdu w późniejszym, 
dogodnym dla pasażera terminie,

 Obowiązek opieki nad pasaże-
rami – w przypadku opóźnienia 
lotu o co najmniej 2 godziny pasa-
żerom przysługują bezpłatne posiłki 
i napoje – proporcjonalnie do czasu 
oczekiwania, nocleg w hotelu – gdy 
to konieczne, transport na trasie lot-
nisko – hotel, prawo do informacji 
o rozwoju bieżącej sytuacji i przysłu-
gujących prawach oraz stosownych 
procedurach.

 Rozwiązanie umowy z przewoź-
nikiem – jeśli oczekiwanie na lot 
przekroczy 5 godzin pasażer może 
zrezygnować z umowy z przewoźni-
kiem i domagać się zwrotu kosztów 
biletu.

 Odszkodowanie pieniężne za opóź-
niony lub odwołany lot zależy przede 
wszystkim od długości lotu i wyno-
si od 250 do 600 euro. Przewoźnik 
może wypłacić sumę o połowę 
mniejszą, gdy zaproponuje inny lot, 
w którym czas przybycia do miejsca 
docelowego nie różni się od pierwot-
nie zakładanego.
Formularze reklamacyjne znajdują 

się na stronach internetowych przewoź-
ników. 

V. Odpowiedzialność hotelarza 
za rzeczy wniesione do hotelu

„Za rzeczy pozostawione w pokoju 
hotel nie ponosi odpowiedzialności” – 
czy takie zastrzeżenie jest zgodne z pra-
wem? Odpowiedzią jest art. 846 kodeksu 
cywilnego, który określa odpowiedzial-
ność właściciela hotelu w razie kradzieży 
lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do 
hotelu.

Odpowiedzialność materialna ho-
telarza za szkody spowodowane utratą 
lub uszkodzeniem rzeczy (nawet kosz-
towności) wniesionych przez gości jest 
ograniczona kwotowo. I tak, w stosun-
ku do jednego gościa, maksymalna 
odpowiedzialność ograniczona jest 
do kwoty równej stukrotnej cenie wy-
najęcia pokoju, liczonej za jedną dobę 
(w praktyce kwota ta może wchodzić 
w grę w razie utraty lub uszkodzenia 
więcej niż jednej rzeczy). Jednakże 
odpowiedzialność za jedną rzecz nie 
może przekroczyć wysokości pięćdzie-
sięciokrotnej należności za zakwatero-
wanie liczone za dobę. 

PRAWO PO WAKACJACH

Usługi turystyczne: odszkodowania
Powyższe, to maksymalne kwoty 

odszkodowania. Jeżeli wyrządzona 
szkoda ma niższą wartość, można do-
magać się tylko kwoty odpowiadającej 
faktycznej stracie. 

Co może powodować, że hotel nie 
będzie jednak odpowiadał za szkodę 
poniesioną przez gościa? – Na przykład 
wyłączna wina poszkodowanego – pozo-
stawienie otwartego okna na parterze w 
pokoju hotelowym; niezamknięcie drzwi 
na klucz w chwili wyjścia z pokoju. 

Jeżeli skradziono rzeczy w hotelu 
(dotyczy zarówno hoteli w kraju, jak też 
za granicą, jeżeli umowa była zawarta 
w Polsce) w czasie trwania wycieczki, 
wówczas roszczenia odszkodowawcze 
należy kierować bezpośrednio do biura 
podróży, które było organizatorem wy-
poczynku.

Właściciel hotelu nie może swojej od-
powiedzialności ograniczyć ani wyłączyć 
zarówno w formie umowy, jak też przez 
ogłoszenie, na przykład wywieszone w 
recepcji. 

Stan prawny na 18.09.2018 r. 

Maria Szwajkiewicz
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski. Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

W 38 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Dniu „Solidarności” 
i Wolności związkowcy uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie odprawionym 
w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słupsku. W tym 
roku spotkali się wyjątkowo 2 września ze względu na udział delegacji słup-
skiej w ogólnopolskim spotkaniu w Gdańsku 31 sierpnia.  Podczas uroczystej 
eucharystii wśród licznie zgromadzonych działaczy związkowych swoją uwagę 
przyciągały poczty sztandarowe, których w tym roku było znacznie więcej niż 
w latach ubiegłych. Krzysztof Kiepuszewski jak co roku ubarwił nabożeństwo 
pięknym wykonaniem pieśni przy akompaniamencie gitary. 

We mszy świętej uczestniczyły władze miejskie, byli obecni reprezentanci Starostwa 
Powiatowego i radni Rady Miejskiej w Słupsku. Eucharystię celebrował ks. proboszcz 
Jan Urbański w asyście wikariuszy.

Słowo „solidarność” było wymieniane podczas eucharystii wiele razy 
i w wielu znaczeniach. Wikariusz Roman Maziec, który wygłosił homilię, 
ujął to bardzo dogłębnie, odnosząc je do przeczytanej Ewangelii. Mówił, że 
„Solidarność” to przede wszystkim odpowiedzialność zbiorowa i indywidu-
alna określonej grupy osób za całość wspólnego zobowiązania, więc jest to 
odpowiedzialność także za siebie samego. Podczas protestów robotniczych w 
Poznaniu w 1956 r. i na Wybrzeżu w 1970 r. władza komunistyczna stłumiła 
je siłą. W 1980 roku jednak protest był zbyt wielki, aby użyć siły, ponieważ 
objął cały kraj. Wtedy narodziła się „Solidarność” jako związek zawodowy i 
jako ruch społeczny, który był fenomenem na cały świat. – Poznaliśmy jeszcze 
jedno znaczenie tego słowa, to symbol wolności i przywrócenia godności życia 
i uznania podmiotowości całego społeczeństwa w komunistycznej dyktaturze 
– powiedział ks. Maziec.  

Podczas składania darów ołtarza przewodniczący słupskiej „Solidarności” 
Stanisław Szukała wręczył proboszczowi dar pieniężny z przeznaczeniem na 
budowę relikwiarza, w którym będą wystawione relikwie błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana ludzi pracy i „Solidarności”.

Wszystkim, którzy przyczynili się do oprawy obchodów rocznicowych 
i uczestniczyli w organizacji naszego święta, w szczególności tym organizacjom 
zakładowym, które wystawiły poczty sztandarowe, Zarząd Regionu w Słupsku 
składa serdeczne podziękowania.

Organizacje, które wystawiły poczty sztandarowe: OM Szpital Słupsk, OM 
Emerytów i Rencistów przy ZR, OM Energa, OZ Polmor Bytów, OO Rejon 
Gazowniczy, MZK Słupsk.

W 38 rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych 2 września w 
słupskim Teatrze Rondo odbyła się 
uroczysta gala zorganizowana przez 
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku z okazji wręczenia spe-
cjalnych nagród w postaci statuetek 
zasłużonym działaczom. 

Warto przypomnieć, że na ostat-
nim WZD Regionu podjęto uchwałę 
nr 05 o takiej formie podziękowania 
za wieloletni udział w strukturach 
Związku i wybitne zaangażowanie 
w pracę związkową zarówno przy 
powstawaniu „Solidarności” w 1980 
roku, jak i w codziennej pracy. Wielo-
letni wkład w rozwój „Solidarności” w 
Regionie Słupskim w ten właśnie spo-
sób został doceniony przez kapitułę, 
która została powołana na zjeździe.

 Na początku uroczystości wpro-
wadzono poczty sztandarowe i od-
śpiewano Mazurka Dąbrowskiego. 
Na widowni zgromadzili się działa-
cze z wielu rejonów, takich jak Bytów, 
Sławno, Człuchów czy Ustka, nie za-
brakło także przedstawicieli słupskich 
zakładów pracy. Całą uroczystość 
wręczenia nagród z wrodzonym so-
bie wdziękiem i swadą prowadziła 
dr Krystyna Krawiec-Złotkowska z 
Instytutu Polonistyki Akademii Pe-
dagogicznej w Słupsku, zresztą także 
działaczka „Solidarności”. 

Podczas ceremonii, która dla wie-
lu była chwilą przypomnienia histo-
rii „Solidarności”, opowiadała liczne 
anegdoty związane z ludźmi, którzy 
uczestniczyli w życiu związkowym w 
jego początkach, poprzez mroczny 
okres stanu wojennego, czas pod-
ziemia związkowego, strajki w 1988 
roku i reaktywację w 1989 roku, 
aż po dzień dzisiejszy.  Niektórzy 
związkowcy uronili niejedną łezkę, 
szczególnym momentem było bardzo 
osobiste i wzruszające wystąpienie 
Jadwigi Stec, wieloletniej zasłużonej 
działaczki „Solidarności” ze służby 
zdrowia. Opowiadała o swojej przy-
godzie ze Związkiem i ze wzrusze-
niem przekazała przewodniczącemu 
Stanisławowi Szukale pierwszą flagę 
„Solidarności” z 1980 roku z podpi-
sami wielu działaczy słupskich, także 
tych już nieżyjących. Jak powiedziała, 
była to dla niej swojego rodzaju re-
likwia, a teraz oddaje ją do Zarządu 
Regionu jako symbol naszej drogi do 
wolności.

Podczas gali za zasługi dla Związku 
uhonorowano specjalnymi upomin-
kami wspomnianą Jadwigę Stec, Zbi-
gniewa Okołotowicza, wieloletniego 
przewodniczącego „Solidarności” w 
słupskim Zakładzie Energetycznym, 
i Zbigniewa Iwaszkiewicza, działa-
cza w nieistniejącym już Sezamo-
rze, a od wielu lat przewodniczące-
go Regionalnej Komisji Wyborczej. 
Nagrody w postaci Wielkiej Księgi 
Patriotycznej wydawnictwa Święte-
go Filipa Apostoła z okazjonalnym 

Obchody Święta „Solidarności” 
i Wolności w Regionie Słupskim 

ZASŁUŻONY DLA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU SŁUPSKIEGO

Podziękowanie dla działaczy „Solidarności”

Nagrodzeni statuetkami „Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Słupskiego”.

Laureaci na scenie w luźnej rozmowie z widownią.

certyfikatem (dzieło wydane tylko 
w 1918 egzemplarzach dla uczczenia 
jubileuszu odzyskania niepodległo-
ści) wręczył wyróżnionym Stanisław 
Szukała. Całą uroczystość uświetnił 
występ Krzysztofa Kiepuszewskiego, 
który swoimi interpretacjami takich 
pieśni, jak „Mury” Jacka Kaczmar-
skiego czy „Żeby Polska była Polską” 
Jana Pietrzaka wprawił publiczność w 
podniosły nastrój. 

Po wręczeniu nagród uhonoro-
wani zasiedli do specjalnie dla nich 
przygotowanych stolików na scenie i 
wymieniając się z publicznością swo-
imi wspomnieniami dali świadectwo 
oddania ideałom „Solidarności”.

Wyróżnieni działacze, którzy 
otrzymali statuetki „Zasłużony dla 
NSZZ „Solidarność” Regionu Słup-
skiego”
 Zdzisław Bill – działacz z Człu-

chowa, założyciel wolnych związ-
ków zawodowych

 Zygmunt Goliński – działacz ze 
Słupska, skazany wyrokiem Po-
morskiego Sądu Wojskowego w 
stanie wojennym

 Józef Grządzielski – wybitny dzia-
łacz słupskich struktur jawnych i 
podziemnych

 Irena Kołakowska – kolporterka 
ulotek i wieloletnia szefowa solidar-
nościowej oświaty

 Michał Nowicki – inicjator strajku w 
bytowskim Polmorze w 1980 roku

Jadwiga Stec  przekazuje historyczną flagę „Solidarności” do Zarządu Regionu.

 Zbigniew Okołotowicz – szef słup-
skich energetyków i działacz od 
1980 roku

 Mirosław Pająk – działacz od 1970 
roku

 Stanisław Rokosz – wieloletni czło-
nek Zarządu Regionu Słupskiego
Wszystkim nagrodzonym gratuluje-

my i dziękujemy za wielki wkład pracy 
włożony na rzecz „Solidarności”.
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Słowo „event” zadomowiło się w języku polskim i zdobywa co-
raz większą popularność. Słyszymy o eventach marketingowych, 
biznesowych, kulturalnych, charytatywnych, rozrywkowych, re-
kreacyjnych, sportowych. A co to jest? Co to słowo znaczy? Tego 
do końca nie wiadomo.

W polszczyźnie słowo event zostało zaczerpnięte z kultury zachodniej 
i, jak podaje Wikipedia, pojawiło się pod koniec 2004 roku.*) Niestety, 
do tej pory w dostępnych słownikach języka polskiego nie znalazłam 
definicji tego wyrazu. Na stronach internetowych też definicje są nie-
jednoznaczne. Wobec tego, czy udawać, że tego wyrazu nie ma? Jak je 
traktować? Co o nim piszą językoznawcy i użytkownicy?

Próby definiowania słowa event w Polsce

Spotkałam różne definicje na stronach internetowych, na przykład, 
że jest to ‘specjalne wydarzenie zorganizowane pod kątem określonego 
celu, zwykle w odniesieniu do muzyki i gier’.

W Wikipedii event marketing definiowany jest jako ‘jedno z narzędzi 
komunikacji marketingowej, polegające na wykorzystaniu różnego ro-
dzaju wydarzeń („eventów”) do realizacji celów przedsiębiorstwa. Event 
marketing, w odróżnieniu od innych form komunikacji z konsumentami, 
bazuje głównie na kontakcie bezpośrednim z marką. Eventy są też pretek-
stem do pozyskania uwagi mediów, przez co mogą stanowić alternatywę 
dla klasycznych form reklamy. Eventy marketingowe mogą być kierowane 
także do pracowników organizacji, przez co można je klasyfikować jako 
instrumenty komunikacji wewnętrznej’. 

Jak pisze Michał Stradomski, eventy określane bywają między innymi 
jako „rekreacyjne, kulturalne lub społeczne doświadczenie, wykraczające 
poza normalny zakres wyboru lub codzienność”, jako „coś specjalnego”, 
„wyjątkowego”.

Krótko mówiąc, w tych definicjach jest wiele słów, mało treści, a zatem 
szukałam dalej. W końcu uznałam, że warto przywołać opinię profesora 
Mirosława Bańko, który twierdzi, że event, to „zazwyczaj po prostu 
wydarzenie”.

Domyślam się, że wielu specjalistów od marketingu lub pracowni-
ków firm eventowych nie zgadza się z profesorem i dlatego posługują 
się słowem event.

W języku angielskim

Szeroki zakres znaczeniowy i niejasne granice znaczeniowe wyrazu 
event przysparzają trudności nie tylko użytkownikom języka polskiego. 
W języku angielskim też jeszcze jednoznacznie nie zdefiniowano tego 
pojęcia, a prace trwają już ponad 20 lat. 

Odmieniać czy nie odmieniać

Wprawdzie „event” do tej pory nie został przyswojony ortograficznie 
(nie piszemy ewent ani iwent), nie przyswoiliśmy go także fonetycznie 
(akcentujemy go na ostatniej sylabie), ale w języku polskim praktycz-
nie zaadaptowano go fleksyjnie i spotyka się formy: eventu, eventy, 
eventów.

Użytkownicy słowa event pytają, czy należy je odmieniać, czy nie. 
Otóż i sekretarz Rady Języka Polskiego, i prof. Bańko jednoznacznie za-
lecają odmianę słowa. 

Przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik event eventy
dopełniacz eventu eventów
celownik eventowi eventom
biernik event eventy
narzędnik eventem eventami
miejscownik evencie eventach

Od autora
Moim zdaniem dopóki nie pojawi się w „Słowniku języka polskiego” 

definicja eventu, powinniśmy posługiwać się polskimi wyrazami, na przy-
kład „wydarzenie” i ewentualnie formułować dodatkowe jego cechy. Ale 
– przewiduję, że słowo event znajdzie swoje miejsce w tym słowniku.

Barbara Ellwart

*) Pisze o tym prof. Mirosław Bańko z PWN.

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 rozwią-
zanie „Krzyżówki z ciupagą Apacza” 
z nr. 7-8/2018. Otrzymuje ją pan 
Radosław Brzycki. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Uroki lata”.

Krzyżówka z Augustynem

NA KOŃCU JĘZYKA

Tajemniczy event

CZYTELNICY I MY

POZIOMO
1) najemny robotnik rolny, 7) oberwanie 
chmury, 8) rodzaj sera z pleśnią, 9) Gom-
browiczowska księżniczka, 10) poniedzia-
łek lub wtorek, 12) automat w łazience, 
13) la�rynda, ladacznica, 15) przy klaczy,
17) Dziewoński, Stachura, 18) fermentu-
je... w gorzelni, 20) młode ptaki drapieżne 
lub boiska, 21) przed euro w Portugalii, 
22) z niego posadzki, 24) dziecinna, 
głupiutka, 26) pasożyty jelita grubego, 
28) tkanina, symbol miękkości, 31) Au-
gustyn, najwybitniejszy kaszubski pisarz, 
zwany kaszubskim Sienkiewiczem, 
32) dawne kino, 33) błyszcząca blaszka 
na sukni, 34) odmiana granitu, anagram 
atlasik.

PIONOWO
1) najwyższa kondygnacja w teatrze 
2) oprawki na zdjęcia, 3) deser na mleku, 
4) posłaniec, 5) sportowa organizacja 
lotnicza, 6) wyspa z lemurami, 11) napis 
nagrobkowy, 12) jeden z miesięcy, 
14) Adam, polski śpiewak operowy, 
najznakomitszy bas przełomu XIX i XX 
wieku, 16) pismo, orędzie papieskie, 
19) miasto w Niemczech przy ujściu rzeki 
Ems, 20) głowonóg kojarzony z ma�ą,
23) roślina owadożerna, 25) przodek, pra-
dziad, 27) Jędrusik lub krzew z koralami, 
29) �ńska łaźnia, 30) urojenie, ułuda.

(kas)

Rozwiązaniem jest hasło czytane pozio-
mo w szarych kratkach.

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10 11

12

13 14

15 16

17

18 19

20

21

22 23

24 25

26 27

28 29 30

31

32

33

34

Przed nami VI edycja Konkursu Pla-
styczno-Muzycznego „Polska – moje 
miejsce, mój kraj”, który organizuje 
Międzyregionalna Sekcja Pracow-
ników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Zachęcamy do udzia-
łu, tym bardziej w roku 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

Dla uczczenia setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę Mię-
dzyregionalna Sekcja Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w 
Gdańsku przygotowuje się do kolejnej 
edycji Wojewódzkiego Konkursu Mu-
zyczno-Plastycznego „Polska – moje 
miejsce, mój kraj”.

Nagrodami głównymi są stypendia 
ufundowane przez Fundusz Stypendial-
ny NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Uwaga! Więcej informacji o konkur-
sie znajduje się także na stronie www.
solidarnosc.gda.pl/oswiata

KONKURS

Polska – moje miejsce, mój kraj

W sprawach szczegółowych – kon-
takt z biurem sekcji: 58 308 44 22 mail: 
oswiata@solidarnosc.gda.pl. Edycja 
plastyczna dla dzieci przedszkolnych 
i młodzieży szkolnej na wykonanie 

pracy plastycznej dowolną techniką 
i w formacie nie mniejszym niż A3 ma 
być przeprowadzona w październiku 
i listopadzie br., a muzyczna w maju 
2019 r.

Zespół School Life z Kiełpina, czerwiec 2017 r. 
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Reklama

Stara Papiernia
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

REG. 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 
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Papiernia powstała w 1877 roku jako 
fabryka do produkcji celulozy, z której 
nieopodal wyrabiano właśnie papier. 
Obie fabryki napędzała niewielka rzeka 
Struga, dopływ Raduni. Jej historia jest 
arcyciekawa, związana współcześnie 
nawet z paleniem akt przez komuni-
styczną ubecję. Mieści się niedaleko 
zalewu i elektrowni wodnej w Łapinie 
wzniesionej w latach 1925–1927. Na jej 
terenie tworzy się obecnie niezwykłe 
muzeum, które już można zwiedzać.

– Tu było Wolne Miasto Gdańsk, 
a za torami Polska – mówi Paweł Jawor-
ski, właściciel Starej Papierni w Łapi-
nie. – W 1945 roku tędy, od Kolbud do 
Niestępowa, przechodził Marsz Śmierci 
z obozu Stutthof. W Niestępowie znaj-
duje się zbiorowa mogiła 36 więźniów 
– jego ofiar. Tutaj, w 1945 roku, siedem 
razy przebiegała linia frontu. Nic dziw-
nego, że papiernia została zniszczona, 
ale rada pracowników uratowała ma-
szyny i zabrała się za odbudowę zakła-
du. Dzięki temu już we wrześniu 1945 
roku ruszyła produkcja papieru. Nieste-
ty, fabrykę znacjonalizowano. Dyrekcja 
znajdowała się we Włocławku, w latach 
60. ubiegłego wieku łapińska papiernia 
należała do Bydgoskich Zakładów Pa-
pierniczych, a w latach 90. przejął ją 
Morpak, który do 2010 roku produko-
wał najróżniejsze uszczelki, głównie do 
samochodów. 

Pan Paweł godzinami może opowia-
dać o swojej papierni. Jej pierwszymi 
właścicielami byli Niemcy, bo też wów-
czas Polski na mapie Europy nie było. 
Od 1903 roku był to Wilhelm Schottler, 
chociaż inne źródła podają, że był on 
właścicielem fabryki, która wyrabiała 
papier i papę na dachy, od 1884 roku. 
W 1912 roku ówczesny właściciel zban-
krutował, więc zakład upaństwowiono. 
W dwudziestoleciu międzywojennym 

była to jedyna czynna papiernia na te-
renie Wolnego Miasta Gdańska. Kiedy 
w Łapinie wybudowano elektrownię 
i zaporę wodną, część budynków ro-
zebrano, a maszyny przeniesiono do 
bardziej nowoczesnej fabryki. Papier-
nią zawiadywali wówczas bracia A. L. 
Akawie, miejscowi Żydzi, którzy swoje 
wyroby wystawiali m.in. na targach pa-
pierniczych w Londynie. W 1939 roku 
Niemcy odebrali im zakład. W czasie II 
wojny światowej w papierni wyrabiano 
szary papier pakowy, znakomicie na-
dający się do zasłaniania okien, a także 
tekturę potrzebną do produkcji papy. 

Na terenie zakładu zachowało się 
wiele zabytkowych elementów wyposa-
żenia fabryki, a także maszyny introli-
gatorskie, są też gilotyny i inne maszyny 
papiernicze, ale przede wszystkim pięk-
ny holender z 1915 roku. Zachowała się 
też stara kuźnia oraz kotłownia z 1925 
roku z zabytkowym piecem, w którym 
– tu ciekawostka – w latach 80. i 90. 
palono zarekwirowane u przestępców 

W okresie międzywojennym po jednej stronie torów była tu Polska, po dru-
giej Wolne Miasto Gdańsk. Właśnie na terenie tego autonomicznego miasta-
-państwa funkcjonującego pod ochroną Ligi Narodów, pomiędzy starymi 
torami kolejowymi a Radunią, znajduje się zabytkowy kompleks obiektów 
przemysłowych. Mowa o dawnej papierni w Łapinie koło Kolbud.

Zabytkowy holender został częściowo rozebrany, miał trafić na złom.

czy typowy pokój mieszkalny w bloku. 
W tamtych czasach w papierni pracowało 
około 300 osób. Zakład posiadał własną 
straż pożarną z piętnastoma zawodowy-
mi strażakami, chociaż na szczęście pożar 
nigdy się nie zdarzył. Do dzisiaj zachował 
się unikatowy wóz strażacki. 

Są też inne eksponaty z szokującą, 
wojenną historią, jak na przykład srebr-
na łyżka Bernharda Malinowskiego, 
który oddał ją za jedzenie podczas Mar-
szu Śmierci. W muzeum zgromadzono 
również stare motocykle, samochody, 
maszyny do pisania, telefony…

Dzieci i młodzież mogą tu uczestni-
czyć w warsztatach czerpania papieru 
z pulpy na sito, po czym zrobić własny 
papier czerpany.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Wóz strażacki w Starej Papierni.

święcona jest kulturze pracy, ale i ży-
ciu codziennemu czasów PRL-u, jak 
przykładowy gabinet dyrektora fabryki W tym piecu palono akta SB.

narkotyki, a także akta i dokumenty 
komunistycznych służb bezpieczeństwa 
z czasów PRL-u i stanu wojennego. 

Część wystawy, głównie w pomiesz-
czeniach piwnicznych i na strychu, po-


