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Dalsza walka po 4 czerwca

O 4 czerwca 1989 roku 
rozmawiamy z MIROSŁAWEM 
KAMIEŃSKIM, przewodniczącym 
Sekcji Krajowej Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ 
„Solidarność”
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Rozmowa z CZESŁAWEM  
NOWAKIEM, posłem w latach 
1989–1993, prezesem  
Stowarzyszenia Godność 
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Nie miałem zdjęcia  
z Wałęsą

Koalicja Europejska nie 
odniosła sukcesu w ramach 
mariażu lewicy z liberałami 
i ludowcami. Przy rekordo-
wej, jak na polskie warunki, 
frekwencji 45,68 proc., to PiS 
wygrał wybory europejskie 
w Polsce.  
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PiS – KE 45:38

Gdańsk miastem wolności 
i polskości

W rocznicę bezwarunkowej kapi-
tulacji Niemiec, kończącej II wojnę 
światową w Europie, 8 maja tego 
roku wysoki urzędnik gdańskiego 
magistratu stwierdził, że przyczy-
ną II wojny było „złe słowo Polaka” 
i „złe słowo Niemca”.  
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4 czerwca 1989 roku  
– zwycięstwo 
„Solidarności”W
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Nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi sądów 
oraz prokuratur, muzealnicy, 
pracownicy urzędów wo-
jewódzkich i administracji 
zespolonej, upominają się 
o godziwą zapłatę z pienię-
dzy podatników za wykonaną 
pracę.  
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Sprawny i dobrze wynagradzany 
urzędnik to sprawne państwo
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W czerwcu mija 40 lat od 
pierwszej pielgrzymki papieża 
Jana Pawła II do Polski. 2 
czerwca 1979 r. Ojciec Święty 
wylądował na lotnisku w War-
szawie. Do Rzymu powrócił 10 
czerwca. W ciągu ośmiu dni 
odwiedził Warszawę, Gniezno, 
Częstochowę, Kraków, Kalwa-
rię Zebrzydowską, Wadowice, 
Oświęcim, Nowy Targ.   
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Ojciec Święty z „Solidarnością”, 
„Solidarność” z Ojcem Świętym

„Wzywamy wszystkich do udziału w wyborach! Jest to szansa dla Polski. Dzisiaj i na przyszłość. Nie zamyka-
my oczu na to, że rządy w Polsce wciąż jeszcze nie staną się w pełni demokratyczne. Udział sił niezależnych 
w Sejmie i Senacie może jednak sprawić, że przemiany systemu rządzenia krajem będą się dokonywać szybciej. 
Naszym celem jest suwerenność narodu i niepodległość kraju. Dążymy do przebudowy gospodarki, by praca na 
nowo nabrała w Polsce sensu. Dążymy do ugruntowania praw obywatelskich i zapewnienia Polakom godnych 
warunków życia. Naszym celem jest naprawa Rzeczpospolitej” – z takim programem szli do wyborów w czerwcu 
1989 r. kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Trzydzieści lat temu Polacy po raz pierwszy od za-
kończenia II wojny światowej mogli wybrać w sposób demokratyczny, niestety tylko częściowo, swoich przed-
stawicieli. Pokazaliśmy wówczas wspólnie czerwoną kartkę komunistycznym, narzuconym siłą elitom.  
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Nazwa i logo „Solidarność” 
należą do NSZZ „Solidarność”

Piotr Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, odpowiedział 
17 maja na apel Jarosława Wałęsy, europo-
sła i kandydata na europosła, o zmianę de-
cyzji zakazującej Europejskiemu Centrum 
Solidarności korzystania z logo Związku. 
Wyraził też pogląd, że do znaku i nazwy pra-
wo powinien mieć cały naród.

Po dyrektorze ECS Basilu Kerskim, pre-
zydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz, 
teraz Jarosław Wałęsa europoseł i kandydat 
na europosła, apelował do NSZZ „Solidar-
ność” o rezygnację z ochrony logo i nazwy 
Związku, która ich zdaniem powinna być 
własnością społeczeństwa, a nie Związku.   

– Stwierdzenie, że „Solidarność” „to 
wspólne dobro narodowe...” stoi w skrajnej 
sprzeczności z decyzjami, jakie podejmo-
wali nasi poprzednicy, w tym Pana Szanow-
ny Ojciec Lech Wałęsa – odpisał przewodni-
czący Piotr Duda i przytoczył Uchwałę KKW 
nr 27/89 z sierpnia 1989 r. o ochronie nazwy 
i znaku gra�cznego, gdzie widnieje podpis
Lecha Wałęsy. – To obowiązujący do dzisiaj 
akt prawny, który władze Związku zobo-
wiązane są realizować i realizują – czytamy 
w liście do europosła.

Rodzinny rajd rowerowy
IX Rodzinny Rajd Rowerowy przejechał 

19 maja ulicami Lublina. Rowerzyści mie-
li do wyboru trzy trasy o zróżnicowanym 
stopniu trudności i odległości. Na mecie 
odbył się festyn rodzinny. Impreza cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem.

 Lubelska „Solidarność” po raz kolejny 
pokazała, że niedziela to dzień dla rodzi-
ny. Uczestnicy wyruszyli w samo południe  
z placu Łokietka. Na starcie zgromadziły się 
całe rodziny, miłośnicy jednośladów, związ-
kowcy i sympatycy. Wszystkich połączyła 

W Berlinie o prawach 
kierowców

9 maja w Berlinie spotkali się przed-
stawiciele wszystkich europejskich trans-
portowych związków zawodowych a�-
liowanych w ETF (Europejska Federacja 
Pracowników Transportu). Tematem kon-
ferencji były warunki socjalne w branży 
transportowej, logistycznej i spedycyjnej 
oraz aspekty związane z Pakietem Mobil-
ności. Takiej jednomyślności dawno nie 
było – wszyscy zgodzili się, że czas naj-
wyższy stanowczo upomnieć się o prawa 
kierowców zawodowych do lepszej pracy, 
płacy i zabezpieczenia socjalnego. 

„Będziemy dążyć do ustanowienia 
płacy minimalnej w całej Europie dla kie-
rowców międzynarodowych – stwierdzo-
no – a także jednakowych standardów 
pracy i odpoczynku, powrotów do domu, 
do rodziny, ubezpieczenia itp.”.

idea aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Na mecie nad Zalewem Zemborzyckim 
w ośrodku Słoneczny Wrotków odbył się 
rodzinny festyn „Solidarności”, wystąpili so-
liści. Wiele emocji wśród najmłodszych wy-
wołały konkursy z nagrodami rzeczowymi. 
Podczas rywalizacji dzieci odpowiadały na 
pytania dotyczące zasad ruchu drogowego, 
świata roślin i zwierząt, a także historii NSZZ 
„Solidarność”. 

Organizatorami wydarzenia byli: Region 
Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” 
i Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin, spon-
sorem POLBRUK S.A., a partnerami WORD 
Lublin i Klub Rowerowy Maksimum.

Nie żyje Jan Guz, 
przewodniczący OPZZ 

24 maja zmarł Jan Guz, miał 63 lata. 
Najszczersze kondolencje i wyrazy głębo-
kiego współczucia rodzinie i bliskim złożył 
przewodniczący Piotr Duda oraz Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Na 
pogrzebie nie zabrakło delegacji NSZZ „So-
lidarność”. Jan Guz urodził się w 1956 roku, 
pracował w Ochotniczych Hufcach Pracy. 
Od 2004 roku przewodniczył Ogólnopol-
skiemu Porozumieniu Związków Zawodo-
wych. W 2015 roku został członkiem Rady 
Dialogu Społecznego przy prezydencie 
Andrzeju Dudzie.

W poczcie  
wciąż bez porozumienia

22 maja odbyła się kolejna tura rokowań 
w ramach sporu zbiorowego prowadzonego 
z zarządem Poczty Polskiej przez działają-
cą w tej �rmie „Solidarność”, ale rozmowy
znów zakończyły się �askiem. Jak informują
przedstawiciele „S”, pracodawca nie przed-
stawił żadnych propozycji płacowych, które 
mogłyby zostać zaakceptowane przez pra-
cowników.  Spór zbiorowy na tle płacowym 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Poczty Polskiej wsz-
częła z pracodawcą 17 kwietnia. Związkowcy 
domagają się podwyżki płac zasadniczych 
wszystkich pracowników o 500 zł brutto.  

Zbigniew Sikorski u ministra 
Krzysztofa Ardanowskiego

28 maja Zbigniew Sikorski, prze-
wodniczący Sekretariatu Przemysłu Spo-
żywczego NSZZ „S”,  spotkał się z Janem 
Krzysztofem Ardanowskim, ministrem 

Pomorska Fundacja Edukacji 
i Pracy: zmiana numeru konta 
bankowego

Informujemy, że ze względu na zmia-
nę Ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o 
usługach płatniczych bank prowadzący 
konto Pomorskiej Fundacji Edukacji i 
Pracy z dniem 1 maja 2019 roku zmienił 
numer rachunku fundacji. Obecny numer 
rachunku: 41 7065 0002 0652 4155 2804 
0001. Ważne: pieniądze wpłacane na po-
przedni rachunek automatycznie będą 
przekazywane na nowe konto do lutego 
2020 roku.

Poczta Podziemnej 
„Solidarności”

Od otwarcia wystawy znaczków Pocz-
ty Podziemnej „Solidarności” rozpoczęło 
się 6 maja posiedzenie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Ekspo-
naty zaprezentowane w Sali BHP pocho-
dzą ze zbiorów Grzegorza Wołoszczaka, 
kolportera znaczków w okresie stanu 
wojennego oraz czasów późniejszych,  
a także Henryka Rzepy, zmarłego w 2014 r. 
prawnika i działacza „Solidarności”  
z Regionu Świętokrzyskiego. W uroczy-
stości inauguracji wystawy obok jej au-
tora Grzegorza Wołoszczaka wziął udział 
senator Piotr Andrzejewski, który w czasie 
stanu wojennego był obrońcą w licznych 
procesach politycznych. Przewodniczący 
gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla 
otwierając wystawę podziękował Grze-
gorzowi Wołoszczakowi za udostępnie-
nie kolekcji znaczków. Cały zbiór składa 
się z ponad 3 tysięcy znaczków, jednak 
na wystawie zostało wyeksponowanych 
około 1,5 tysiąca.

ZRG: Sytuacja w oświacie 
i zmiany w ordynacji wyborczej

Głównym tematem majowego posie-
dzenia Zarządu Regionu Gdańskiego była 
sytuacja w oświacie po kwietniowych pro-
testach. Przedstawiciele poszczególnych 
struktur oświatowej „Solidarności” mówili 
o skutkach akcji protestacyjnej. Niestety, 
kwietniowe strajki spowodowały podziały 
w samym nauczycielskim środowisku. 

Karolina Rydzewska, przewodnicząca Ko-
misji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Igloportu w Gdyni i rumskiego Centrum In-
tegracji Społecznej, wskazywała na potrzebę 
podziękowania tym osobom, dzięki którym 
odbyły się egzaminy gimnazjalne i ósmokla-
sistów. Mówiono również o skutkach �nan-
sowych protestów, jakie poniosą strajkujący 
i o dwuznacznej roli niektórych przedstawi-
cieli samorządów, którzy wspierali protesty i  
obiecywali zapłatę za okres strajku, wiedząc, 
że jest to niezgodne z prawem. 

W czasie dyskusji wskazywano na brak 
całościowych i systemowych rozwiązań 
dotyczących wynagrodzeń, nie tylko w 
oświacie, ale w całym sektorze �nansów
publicznych. Zdaniem Mirosława Piór-
ka, przewodniczącego „S” w Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”, niezbędne jest wy-
pracowanie systemu wynagrodzeń tzw. 
pracowników budżetowych, który powią-
zany byłby ze wzrostem wynagrodzeń w 
sferze przemysłowej. 

W drugiej części posiedzenia odbyła 
się dyskusja na temat propozycji zmian 
w Statucie NSZZ „Solidarność” i ordyna-
cji wyborczej. Celem proponowanych 
zmian, które zostaną przekazane Komisji 
Statutowej, jest uproszczenie zasad wy-
borczych, na jakich odbywają się wybory 
w dużych organizacjach, które w struktu-
rze wewnętrznej wybierają komisje wy-
działowe i koła.

W rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja

Msza święta odprawiona pod prze-
wodnictwem metropolity gdańskiego 
arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w ba-
zylice Mariackiej była głównym punktem 
gdańskich obchodów uroczystości Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski 
i Święta Narodowego 3 Maja. Po mszy 
w asyście wojskowej jej uczestnicy prze-
szli spod bazyliki pod pomnik Poległych 
Stoczniowców, gdzie odczytano Apel Po-
ległych. Organizatorem uroczystości na 
placu Solidarności był NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej oraz wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich. 

Tego dnia można było również obejrzeć 
dwie wystawy przygotowane przez gdań-
ski IPN o genezie „Solidarności” – o Wol-
nych Związkach Zawodowych 1978–1980 
i o solidarnościowych protestach społecz-
nych w Gdańsku w maju 1982 r. Niestety, 
władze miasta wyraziły zgodę na zainstalo-
wanie wystaw tylko na jeden dzień.

Zapraszamy  
na szkolenia związkowe

Dział Szkoleń ZRG zaprasza na szkolenia 
związkowe. W czerwcu odbędą się szkole-
nia stacjonarne z rozwoju Związku (12–13 
czerwca) oraz z zapobiegania mobbingowi 
(24 czerwca). Zapisy w pokoju 117 (siedziba 
ZRG, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24) lub 
pod numerem telefonu 58 305 54 79.

Elektroniczne legitymacje
Trwa akcja wyrabiania elektronicz-

nych legitymacji dla członków NSZZ 
„Solidarność”. Stare, papierowe powoli 
tracą ważność. Do końca maja br. legity-
macje elektroniczne posiadało już 10 600 
członków Związku w naszym Regionie. 
Informacje na temat nowych legitymacji 
i forrmularz znajdują się na naszej stronie 
internetowej. 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustalono, że 
podjęte zostaną działania w celu wzno-
wienia posiedzeń Trójstronnego Zespołu 
ds. Branży Spożywczej. Zbigniew Sikorski 
zaprosił ministra na posiedzenie Rady Se-
kretariatu. Zaproszenie zostało przyjęte.

Nowy przewodniczący 
Sekretariatu Transportowców 
NSZZ „S”

28 maja w Warszawie na Kongresie Kra-
jowego Sekretariatu Transportowców NSZZ 
„Solidarność” wybrano nowego przewodni-
czącego Rady Krajowego Sekretariatu. Zo-
stał nim Henryk Grymel (na zdjęciu z lewej). 
Grymel zastąpił na tym stanowisku Bogda-
na Kubiaka, który zajmie się obecnie pracą 
w Prezydium Komisji Krajowej „S”. –  Chcę 
skupić się na dwóch polach działania. Pierw-
szy to walka o upowszechnienie ponadza-
kładowych układów zbiorowych pracy. Dru-
gie pole to zwiększenie liczebności Związku, 
w tym poszczególnych sekcji, które obejmu-
je Sekretariat Transportowców – powiedział 
Henryk Grymel w czasie kongresu. 

Pracodawca  
Przyjazny Pracownikom

Trwa 12 edycja  konkursu  „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom”. Wnioski będą 
przyjmowane do 30 września 2019 r.

„Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom” jest jedynym konkursem, w którym 
kandydatów do nagrody zgłaszają sami 
pracownicy. Organizuje go NSZZ „Solidar-
ność” pod honorowym patronatem pre-
zydenta RP. Celem konkursu jest promo-
wanie pracodawców, którzy wyróżniają się  
w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w 
szczególności poprzez stabilność zatrud-
nienia, przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz prawa do zrze-
szania się w związki zawodowe. Kandydaci 
zgłaszani są przez organizacje „Solidarno-
ści” w poszczególnych zakładach pracy. 
Podstawą jest szanowanie praw pracow-
ników przez pracodawcę oraz prowadze-
nie dialogu społecznego z pracownikami. 
Certy�katem można się posługiwać przez
okres trzech lat od daty przyznania.

Cała Polska wspiera 
strajkujących w Airbus Poland

29 maja przed siedzibą Airbus Poland 
SA w Mielcu odbyła się manifestacja wspie-
rająca pracowników tej �rmy walczących
o poprawę swoich warunków płacowych,  
a także o poszanowanie praw związkowych  
i pracowniczych. Swoje zdecydowane po-
parcie dla strajkującej załogi Airbusa, wyrazili  
m.in. związkowcy z PZL-Świdnik, PZL-Mie-
lec, PZL-Rzeszów, Volkswagena Poznań 
i wielu innych zakładów. Wsparcie strajkują-
cym okazali Zarząd Regionu Mazowsze oraz 
Sekcja Krajowa Przemysłu Lotniczego.
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PYTANIE MIESIĄCA

PIOTR MADEJ, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Gdańsku

– Dziedzictwo nauk Jana Pawła II w naszym kraju zostało 
zaprzepaszczone. Dopóki Ojciec Święty żył, byliśmy dumni, że 
mamy papieża, który wywodzi się z naszego narodu. Chłonę-
liśmy Jego naukę, wydawało się nam, że będziemy nią żyć, że 
przekażemy ją następnym pokoleniom. Kiedy zabrakło Jana 
Pawła II, głoszona przez Niego nauka zaczęła być przekręcana 
i dzisiaj prawie nic z tego przesłania nie realizujemy. Niestety, 
innych nauk brakuje, nie mamy duchowego przywódcy na 
miarę Jana Pawła II. Jego nauki zostały na papierze, a papier 
przez niektórych został wyrzucony do kosza.

IWONA PAWLACZYK, przewodnicząca Komisji 
Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego

– Wierzę generalnie w Polaków i w to, że nauczanie Jana 
Pawła II na pewno gdzieś w nas tkwi. Być może na obecnym 
etapie życia społeczno-politycznego jest ono głęboko schowa-
ne. Natomiast, jak zwykle, w momencie zagrożenia wewnętrz-
nego lub zewnętrznego obudzi się w Polakach i zaowocuje 
jednością. Bo my, Polacy, w trudnych momentach jednoczymy 
się i zapominamy o mało istotnych waśniach oraz sporach. 
Przecież wszystkim nam chodzi o jedno – o Polskę. 

ANDRZEJ KOŚCIK, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność”

– Przesłanie Jana Pawła II jest jak najbardziej aktualne wła-
śnie dzisiaj. Jego nauczanie wypowiadane w całym ponty�-
kacie zachowuje swoją aktualność, nabiera mocy szczególnie 
w dzisiejszym zagubieniu się ludzi. To Jego nauczanie jest dla 
nas drogowskazem, jak mamy postępować w tym skłóconym 
świecie. W świecie upadku moralności, w którym podważane 
są fundamenty chrześcijańskie. Co prawda powstają nowe 
ruchy mówiące o szacunku do drugiego człowieka, ale tylko 
mówiące, które niczego nie proponują. Nie można niszczyć 
fundamentu, nie proponując w zamian nic. Jaki jest system 
wartości tych nowych ruchów? Nasza religia i kultura judeo-
-chrześcijańska oparta jest na dekalogu. A jeśli się ten dekalog 
podważa, wywraca, to trzeba coś zaproponować. Nie może 
zostać pustka. Nauczanie Jana Pawła II jest dla nas wszystkich 
wyzwaniem. To jest nasz cel. W tym nauczaniu jest zapisane, to 
co mamy robić.

EDWARD FORTUNA, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.

– W Polsce z nauki Jana Pawła II pozostało niewiele. Są to 
głównie hasła i slogany. Niemal każdy powtarza słowa Ojca 
Świętego, jak chociażby te: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi!, a czyni wręcz coś odwrotnego. I to po-
czynając od polityków po zwykłego, szarego człowieka. Weźmy 
przykład kibiców Cracovii i Wisły Kraków. Śmierć Ojca Świętego 
zjednoczyła te dwie grupy, ale już po kilku miesiącach jeden 
z kibiców został zabity przez kibiców innego klubu. Podobnie 
jest z politykami, gdzie występuje fałsz, obłuda, zakłamanie. 
Mówią o miłości, równości, szacunku do drugiego człowieka, 
często powołując się na nauczanie Jana Pawła II, a jednocze-
śnie identy�kują się ze środowiskiem bezczeszczącym symbole 
religijne. Z jednej strony szczycimy się, że mamy papieża Pola-
ka, mówimy o Jego wielkości, a z drugiej przypisujemy Mu to 
co najgorsze. A przecież powinniśmy słuchać i czytać ze zrozu-
mieniem to, czego nauczał nas Jan Paweł II. 

JÓZEF RYMSZA, kierownik Biura Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie 

– Wiele osób przypomina sobie o nauce Jana Pawła II z oka-
zji różnych uroczystości i cytuje Jego słowa. Jednocześnie 
robi zupełnie co innego, niż te słowa znaczą. Często analizu-
ję nauczanie Ojca Świętego, oglądam �lmy z ostatnich Jego 
pielgrzymek do Polski i zauważam gesty oraz mimikę papieża, 
który wręcz denerwował się tym, że słuchaliśmy Jego homilii, 
ale nie słyszeliśmy tego, co mówił. On do nas wołał i robi to do 
dzisiaj, a my nadal tę Polskę dzielimy. 

(mig)

Co zostało z nauki 
Jana Pawła II w Polsce? 

Bezrobocie najniższe od 30 lat
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W kwietniu 2019 roku stopa bezrobocia 
rejestrowanego w polskich urzędach 
pracy spadła do 5,6 proc., co oznacza 
najniższy poziom od 1990 roku. Być 
może jest to najlepszy wynik w historii 
rejestrowanego bezrobocia.

O�cjalnie mniej bezrobotnych było w 
październiku 1990 roku – stopa bezrobocia 
miała wówczas wynosić 5,5 proc. Eksperci 
podkreślają jednak, że ówczesne dane bu-
dzą poważne wątpliwości co do wiarygod-
ności – dopiero tworzono metodologię 
obliczania poziomu bezrobocia (w PRL-u 
o�cjalnie nie było go wcale, obowiązywał 
model pełnego zatrudnienia), nie badano 
na przykład tak zwanej szarej strefy.

Poza tym świadomość istnienia urzędów 
pracy nie była jeszcze powszechna. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę realne dane, okazu-
je się, że obecnie bezrobocie jest najniższe 
w historii wolnej Polski. I może jeszcze spaść 
– w końcu nie rozpoczął się jeszcze okres 
intensywnych prac sezonowych.

Według Andrzeja Kubisiaka, eksperta 
do spraw rynku pracy Polskiego Instytu-
tu Ekonomicznego, Polska powoli zbliża 
się do poziomu bezrobocia naturalnego 
– nieprzekraczalnego limitu, który wynosi 
około 3 proc. 

Rabaty na stacjach LOTOS Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” 
podpisała z LOTOS 
Paliwa umowę, na 
podstawie której 
członkowie nasze-
go Związku mogą 
uzyskać rabat przy 
zakupie paliwa na 
stacjach polskiego 
koncernu paliwo-
wego. Więcej czytaj 
na naszej stronie 
internetowej: 
http://www.solidar-
nosc.gda.pl

Rabaty na stacjach LOTOS
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3%    49,8 tys.

           4,2%    78,4 tys.

             4,6%        69,3 tys.

               4,7%        134 tys.
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                         5,4%        20,8 tys. 

                             5,6%       939,7 tys.
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                                                                  8%          42,5 tys.

                                                                     8,3%    79,1 tys.

                                                                      8,4%    69,5 tys. 

                                                                    9,7%    49,9 tys.

Stopa bezrobocia oraz liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
w województwach, kwiecień 2019 r. 

Gdańska „Solidarność” obchody trzydziestej rocznicy częścio-
wo wolnych wyborów z 1989 roku  rozpocznie od uroczystości 
składania kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców  
w dniu 4 czerwca 2019 r. o godzinie 10. Członkowie i sympaty-
cy „Solidarności” oddadzą hołd wszystkim poległym za wolną 
Polskę. Po uroczystościach na placu Solidarności w Sali BHP 
odbędzie się posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Jedynym organizatorem uroczystości w tym dniu 
pod pomnikiem Poległych Stoczniowców, zgodnie z decyzją 
wojewody pomorskiego, jest KM NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej. Oczywiście kwiaty pod pomnikiem złożyć będzie 
mógł każdy, nie będzie jednak możliwe przeprowadzenie imprez 
związanych z bieżącą walką polityczną. 

W ramach obchodów wyborów 4 czerwca 1989 roku Oddział 
Gdański IPN organizuje wydarzenia:
 Debatę „Obrady Okrągłego Stołu były jedynym sposo-

bem obalenia komunizmu w Polsce”. Dyskusję uczniów VII 
LO z Gdańska oraz II LO w Sopocie według modelu deba-
ty oksfordzkiej poprzedzi prelekcja dr. Daniela Wicentego 
(IPN Gdańsk). Debata odbędzie się 3 czerwca o godz. 11 
na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Nauk Społecznych, 
ul. Jana Bażyńskiego 4, sala S 208). 
  Konferencję naukową „Transformacja ustrojowa: ge-

neza, mechanizmy i skutki” w dniach 4–5 czerwca 2019 r. 
przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Badań Historycz-
nych IPN w Gdańsku. Obrady odbędą się w Hotelu Mercure 
w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej 22. W konferencji wezmą 
udział naukowcy z Polski i z zagranicy. 

W rocznicę wyborów 4 czerwca
Gdańska „Solidarność” obchody trzydziestej rocznicy częścio-

wo wolnych wyborów z 1989 roku  rozpocznie od uroczystości 
składania kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców  
w dniu 4 czerwca 2019 r. o godzinie 10. Członkowie i sympaty-
cy „Solidarności” oddadzą hołd wszystkim poległym za wolną 
Polskę. Po uroczystościach na placu Solidarności w Sali BHP 
odbędzie się posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Jedynym organizatorem uroczystości w tym dniu 
pod pomnikiem Poległych Stoczniowców, zgodnie z decyzją 
wojewody pomorskiego, jest KM NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej. Oczywiście kwiaty pod pomnikiem złożyć będzie 
mógł każdy, nie będzie jednak możliwe przeprowadzenie imprez 
związanych z bieżącą walką polityczną. 

Gdański IPN organizuje wydarzenia:

bem obalenia komunizmu w Polsce”. Dyskusję uczniów VII 
LO z Gdańska oraz II LO w Sopocie według modelu deba-
ty oksfordzkiej poprzedzi prelekcja dr. Daniela Wicentego 
(IPN Gdańsk). Debata odbędzie się 3 czerwca o godz. 11 
na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Nauk Społecznych, 

W rocznicę wybor
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Szparagowe ofiary 
500 plus
Po hipermarketach, które muszą podnosić pensje, by zna-
leźć pracowników, po celebrytach niemogących w spokoju 
odpoczywać w nadmorskich kurortach z powodu zwiększonej 
liczby polskich rodzin mogących sobie pozwolić na zabranie 
dzieci na wakacje, do o�ar programu Rodzina 500 plus dołączyli
kolejni poszkodowani. Są nimi plantatorzy szparagów zza naszej 
zachodniej granicy. Niemieckie ministerstwo spraw zagranicz-
nych, przedstawiając powody niemożności znalezienia chętnych 
do zbierania szparagów, wskazuje wzrost gospodarczy w Polsce 
oraz wprowadzenie w naszym kraju programu 500 plus. Jedyna 
nadzieja, że może do władzy dojdzie obecna opozycja i zlikwi-
duje ten przynoszący niemieckiej gospodarce straty program 
i polscy pracownicy wrócą na szparagowe pola.

Dumny obroñca ubeków

– Ja mam już w prawicowych mediach przydomek „obrońcy 
ubeków”, z czego jestem dumny i czym się szczycę – takie dość 
zaskakujące słowa wypowiedział Paweł Wojtunik, kandydat 
Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, były szef 
CBA. Młodszym Czytelnikom przypominamy, że głównym celem 
ubeków (potoczne określenie funkcjonariusza Urzędu Bezpie-
czeństwa, potem Służby Bezpieczeństwa) była ochrona systemu 
komunistycznego wewnątrz kraju poprzez kontrolowanie 
i przenikanie do wszystkich struktur życia społecznego w Polsce. 
Ubecy zajmowali się również zwalczaniem opozycji. Często dzia-
łali z naruszeniem prawa PRL, łamali prawa człowieka, stosowali 
tortury. Ostatnie eurowybory pokazały na szczęście, że byłych 
esbeków i ich zwolenników jest za mało, by „obrońca ubeków” 
dostał się do Parlamentu Europejskiego.

Niechciane psy pos³anki 
pogr¹¿y³y pos³ankê

Do Brukseli nie pojedzie również Joanna Scheuring-Wielgus. 
Wyborcy kandydatce startującej z partii Wiosna nie wybaczyli 
oddania własnych psów do schroniska dla zwierząt. Do tego, że 
deklaracje polityków często rozmijają się z ich czynami, zdąży-
liśmy się już przyzwyczaić. Ale hipokryzja posłanki Wielgus jest 
porażająca. Z jednej strony walczy o prawa zwierząt, z drugiej 
oddaje własne psy do schroniska. Joanna Scheuring-Wielgus 
tłumaczyła się, że ma alergię na psią sierść i że zamiast przywią-
zać do drzewa, uśpić lub zostawić na autostradzie znalazła im 
dom w dobrym schronisku dla zwierząt. Tak napisała na Facebo-
oku. Internauci odpowiedzieli jej: „Alergię się leczy, znieczulicy 
niestety nie”.

Kto g³osowa³ na PiS, 
a kto na KE

Jeżeli głosowali Państwo na PiS, to należą Państwo do mniej 
światłej, słabiej wykształconej, niekulturalnej części społeczeń-
stwa, do tego niepłacącej podatków. Tak przynajmniej uważają 
tzw. elity popierające totalną opozycję, które najchętniej 
odebrałyby prawa wyborcze wszystkim, którzy nie podzielają 
ich poglądów. Jedno jest pewne: Koalicja Europejska wygrała 
w więzieniach i aresztach, gdzie zapewne pełno jest ludzi świa-
tłych, wykształconych i płacących podatki.

100 tys. z³ za zabicie 
ministra Ziobry
To, że pensjonariusze miejsc odosobnienia nie przepadają za 
obecną ekipą rządzącą wiadomo nie od dziś, tym bardziej że 
wielu z nich znalazło się za kratami z powodu konsekwentnej 
walki z nadużyciami gospodarczymi. Jednak jak „dobra zmiana” 
zaszła za skórę przestępcom, świadczy fakt wynajęcia zabójcy, 
który miał zabić ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. 
Jak podaje „Rzeczpospolita”, Krzysztof S., handlarz dopalacza-
mi, oferował 100 tys. zł za zabójstwo prokuratora generalnego 
i ministra sprawiedliwości. Proponował podanie trucizny, środka 
na zatrzymanie krążenia lub podłożenie bomby. Sprawa wyszła, 
gdy wpadł 28-letni kiler, którego Krzysztof S. wynajął do zabicia 
Ziobry.

Zwyk³a substancja 
chemiczna
Widać, że przestępcy mieli też wpływ na jedno z wydawnictw 
zajmujących się podręcznikami szkolnymi. Przez litość prze-
milczmy jego nazwę. Skąd takie kontrowersyjne stwierdzenie? 
Otóż w podręczniku do chemii sprzed 7 lat pt. „Ciekawi świata” 
dla szkół ponadgimnazjalnych znaleźć można bardzo ciekawą 
i zarazem pouczającą de�nicję tzw. dopalaczy. Jako że dopala-
cze to substancja chemiczna, więc dziatwie wypada wyjaśnić,  
cóż to takiego. Substancje te znalazły się w słowniczku obok 
nikotyny i alkoholu etylowego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że autorka tej książki (przez litość przemilcz-
my jej nazwisko) wyjaśnia, że dopalacze to „substancje, które 
pozwalają się wydajniej uczyć”. Podręcznik jest wycofywany, 
w nowej wersji zniknie z niego zapis sugerujący, że uczniowie 
mogą posiłkować się dopalaczami w czasie nauki.
W Polsce od 21 sierpnia 2018 roku obowiązuje ustawa, na 
mocy której posiadanie, wytwarzanie i sprzedaż dopalaczy jest 
przestępstwem.
 

Widzia³y ga³y, w czym 
udzia³ bra³y
Szydzenie z symboli ważnych dla katolików to jeden z głównych 
punktów „V Trójmiejskiego Marszu Równości”, zorganizowanego 
przez środowisko LGBT pod hasłami miłości i tolerancji. Na czele 
tęczowego marszu dumnie kroczyła prezydent Gdańska. Alek-
sandra Dulkiewicz była dumna z udziału w kontrowersyjnej 
imprezie, aż do momentu, gdy stało się jasne, że tak obrzydliwe 
naigrywanie się z symboli ważnych dla wielu Polaków mogło 
przyczynić się do klęski wyborczej Koalicji Europejskiej. Wtedy 
zmieniła front i ogłosiła, że jest „głęboko poruszona” tym, co się 
stało na imprezie homoseksualistów.
Na tydzień po samym marszu zyskał on zaszczytne miano 
„Marsz Kukułcze Jajo”. Rośnie bowiem liczba instytucji i osób, 
które z tą imprezą nie chcą mieć nic wspólnego...

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Spotkajmy się 4 czerwca ponad podziałami, w duchu solidarności i wolności 
– zaprasza w lokalnym radiu marszałek województwa pomorskiego. O spotkanie 
ponad podziałami apeluje w telewizji prezydent Gdańska. Flagi z datami 1989 
i 2019 oraz nazwą miasta pisaną „solidarycą” zdobią niemal wszystkie ulice. 
Zapowiadane koncerty mają przyciągnąć tłumy. 

Gdy piszę te słowa, nie wiem, co będzie działo się w Gdańsku w dniu 
4 czerwca. Wiemy jednak, kto „ponad podziałami” będzie zebranych zaznajamiał 
z wersją najnowszej historii Polski i – najpewniej – oceną rządzących. Będą to 
m.in.: Radosław Sikorski, Róża Thun, Adam Michnik, Agnieszka Holland, Ewa 
Kulik (Fundacja Batorego), Rafał Trzaskowski, Elżbieta Bieńkowska, Tomasz Lis, 
Henryk Wujec, Władysław Frasyniuk, Waldemar Pawlak, Leszek Balcerowicz. 
Wystarczy? To oni będą mówili o historii i o współczesności. Oczywiście ponad 
podziałami. Dlatego właśnie – mimo pozornie ponadpolitycznych rocznicowych 
apeli, reklam i propozycji – nie mam żadnych wątpliwości, że większość propo-
nowanych przez organizatorów imprez będzie służyła promowaniu jednej wizji 
historii najnowszej i jednej oceny dzisiejszej politycznej rzeczywistości. Zapewne 
więc – tak jak wiele innych rocznicowych obchodów i debat współorganizowa-
nych przez miasto Gdańsk i – niestety – ECS, kluczem będzie nie tylko promocja 
Okrągłego Stołu i tego, co po nim, ale także atak na obecny rząd. Wystarczy 
przypomnieć sobie paradne rocznicowe święto Trybunału Konstytucyjnego 
w poprzednim składzie, tzw. debaty o demokracji, których uczestnicy zdawali 
się wprost mówić, że demokracja jest wtedy, kiedy my rządzimy, a dyktatura 
– gdy nie mamy władzy, czy też uroczystości 31 sierpnia zeszłego roku.  Tego-
rocznej rocznicy towarzyszyć miało symboliczne ogrodzenie pomnika Poległych 
Stoczniowców, słynnych gdańskich Trzech Krzyży, okrągłym stołem. Doprawdy 
trudno o bardziej obrazoburczy pomysł – miejsce uświęcone krwią zabitych 
w wyniku rozkazów komunistycznych władców robotników okalać stołem symbo-
lizującym – mimo wszystko dosyć zgniłe – porozumienie z oprawcami. Obserwu-
jemy więc kolejny już raz klasyczną orwellowską próbę odwrócenia znaczenia słów 
i pojęć. Wojna jest pokojem. Jak się to ma do rzeczywistości i praktyki, pokazał 
m.in. niedawny przedwyborczy tzw. marsz równości w Gdańsku. 

Charakterystyczny dla hucznych obchodów czwartoczerwcowych jest jeszcze 
jeden fakt – otóż nie towarzyszy temu prawie żadna refleksja nad innym rocz-
nicowym wydarzeniem – czterdziestą rocznicą pierwszej pielgrzymki do Polski 
Ojca Świętego Jana Pawła II, która rozpoczęła się 2 czerwca 1979 roku i bez 
której – najprawdopodobniej – nigdy do 4 czerwca 1989 roku by nie doszło. Nie 
usłyszymy więc naturalnej w tej sytuacji debaty „Jak wizyta z 1979 roku przyczy-
niła się do upadku komunizmu?”. Nikt nie przypomni o przesłaniu dziś  świętego 
Jana Pawła II do polskiego społeczeństwa ani o podtrzymaniu narodowego du-
cha w ciemną noc stanu wojennego. I nie przypudruje tego obrazu umieszczenie 
w porządku obchodów mszy św. w bazylice Mariackiej. Mało tego – pod koniec 
maja głosami warszawskich radnych PO i Nowoczesnej został odrzucony projekt 
uchwały, który przywoływał pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II i jej znaczenie 
dla polskiej drogi do wolności.  Próbuje nadrobić to „S”, organizując 3 czerwca 
w Sali BHP konferencję pn. „Obudził w nas Solidarność”.

Mam nieodparte wrażenie, że organizowanie za miliony złotych tych obcho-
dów miało być etapem do celebrowania wyborczego sukcesu Koalicji Europejskiej 
i upłynąć pod nienapisanym hasłem „odsunęliśmy PiS od Europy – zmieciemy 
i rozliczymy jesienią w Polsce”. Tak się jednak nie stało, a PiS – ku zdumieniu wielu 
– nie tylko zdecydowanie wygrało, ale także znacząco zwiększyło swój wyborczy 
potencjał na Pomorzu – wygrywając w czterech kaszubskich powiatach i w po-
wiecie starogardzkim. Jeszcze inaczej wygląda to z perspektywy gminnej – aż 
w 82 procentach gmin w Polsce wygrał PiS. Nie ma więc Polski podzielonej na 
„dobry” zachód i „głupi” wschód. Raczej są bastiony Koalicji w większości dużych 
miast. Z celebry zwycięstwa  zostaje  więc opozycji jedynie nadzieja –  a nuż się 
uda jesienią. Choć niektórym politykom i popierającym ich celebrytom puszczają 
nerwy i próbują winą obarczyć niedouczony, ciemny elektorat, który nie wie, co 
i kogo wybiera. Słynna jest w internecie „wrzucona” tam przez – a jakże – Krystynę 
Jandę grafika przedstawiająca klęczącą w chustce na głowie kobietę i stojącego nad 
nią mężczyznę z banknotem w ręku, mówiącego „daj głos”. To zapewne przykład 
mowy miłości i szacunku dla drugich. Swoją drogą swoistej symboliki w ostatnich 
tygodniach jest wiele, bo czyż nie jest symboliczne, że oto wielu z tych, którzy przy 
Okrągłym Stole siedzieli po różnych stronach, w trzydziestolecie wystartowało 
z jednej listy wyborczej do europejskiego parlamentu? 

Jacek Rybicki

Ponad 
podziałami?

WSZYSTKIE UBEKI  

ŁĄCZCIE SIĘ!
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Do sukcesu wyborczego PiS przy-
czyniła się wysoka frekwencja w wyso-
kości 45,68 proc.(wcześniej nigdy nie 
przekroczyła 24,6 proc.), mobilizacja 
elektoratu pro-PiS w województwach 
wschodnich i środkowowschodnich, 
sprawna kampania wyborcza, spory 
udział mieszkańców wsi, dla których 
PSL będąc w Koalicji Europejskiej nie 
okazało się atrakcyjne oraz transfery 
socjalne, czyli dodatkowa emerytura 
wypłacona w maju tego roku i 500 plus 
na każde dziecko. Szczególnie silnie te 
ostatnie zadziałały na poziomie gmin. 
Z kolei KE nie potrafiła wyjść do wy-
borców ze spójną ofertą programową. 
Nic dziwnego, skupiała bowiem libe-
rałów, ludowców, zielonych i byłych 
premierów z SLD, przy jednoczesnym 
zniechęceniu wyborcy prawicowego do 
flirtu z lewicą.  

W skali kraju, w porównaniu z wy-
borami z 2015 roku, PiS zyskał prawie 
pół miliona wyborców, a wszystkie 
partie tworzące Koalicję Europejską 
straciły około półtora miliona głosów. 
Do tego PiS wystawiło do rywalizacji 
wielu popularnych polityków z ław 
rządowych.

Pomorze

Na Pomorzu wygrała Koalicja Euro-
pejska, którą zdecydowało się poprzeć 
50,66 proc. wyborców. PiS uzyskało 
34,53 proc. Wiosna Roberta Biedro-

PiS – KE 45:38

nia cieszyła się poparciem 6,15 proc., 
Konfederacja miała 4,01 proc. poparcia. 
Kukiz’15 zdobył tutaj tylko 2,67 proc. 
głosów, a KWW Fair Play Gwiazdow-
skiego 1,02 proc. Lewica Razem miała 
0,96 proc. poparcia.

W Gdańsku na kandydatów KE 
padło 60,29 proc. głosów, przy 26,53 
proc. na PiS. W Gdyni na Koalicję od-
dało głos 57,4 proc. wyborców, a na PiS 
25,77 proc., w Sopocie na KE – 61,31 
proc., na PiS 24,92 proc.

Inaczej rzecz ma się na Kociewiu. 
W powiecie starogardzkim na PiS 
zagłosowało 48,54 proc., przy 38,56 
proc. na KE. Na Kaszubach w powie-
cie kościerskim 48,60 proc. padło na 
PiS, a 39,17 proc. na KE. W powiecie 
kartuskim 47,72 proc. dało głos na PiS, 
a 40,19 proc. na KE. Z kolei w powie-
cie wejherowskim na KE oddało głosy 
46,26 proc. wyborców, a na PiS 37,06 
proc. W powiecie puckim Koalicję 
zdecydowało się poprzeć 49,12 proc. 
głosujących, a PiS 36,11 proc.

Kto do Strasburga i Brukseli 

Według oficjalnych danych z listy 
Prawa i Sprawiedliwości do PE do-
stali się m.in.: wicemarszałek Senatu 
Adam Bielan (207 845 głosów), mi-
nister spraw wewnętrznych Joachim 
Brudziński (185 168), minister rodzi-
ny i pracy Elżbieta Rafalska (70 916), 
minister edukacji Anna Zalewska (168 

337, dolnośląska jedynka PiS, została 
wyprzedzona przez Beatę Kempę „2” 
na liście), wiceminister sprawiedliwości 
Patryk Jaki (258 366), minister bez teki 
Beata Kempa (209 305), wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski (65 007), 
wiceminister inwestycji i rozwoju 
Andżelika Możdżanowska (76 953), 
rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska 
(130 358), rzeczniczka PiS Beata Mazu-
rek (204 693), szef kampanii tej partii 
Tomasz Poręba (276 014), obecni euro-
posłowie Ryszard Czarnecki (134 629) 
i Anna Fotyga (160 517). Była premier, 
a od 2018 r. wicepremier, Beata Szydło 
uzyskała najlepszy wynik w skali kraju 
– 525 811 głosów.  Tym wyśmienitym 
wynikiem „wciągnęła” do PE Ryszarda 
Legutkę i Dominika Tarczyńskiego.  

Mandat posła Tarczyńskiego (41 912 
głosów) zawisł. Obejmie on miejsce 
w Strasburgu dopiero, kiedy procedura 
brexitu dobiegnie końca.

Wyborcy Koalicji Europejskiej za-
wiedli. Niektórzy jej kandydaci też byli 
leniwi. Włodzimierz Cimoszewicz, 
„jedynka” KE w stolicy, nie wywiesił w 
Warszawie chyba jednego plakatu i bill-
boardu. Przynajmniej na kilka dni przed 
wyborami nie było go widać, kiedy się 
jechało przez całą Warszawę. SLD akurat 
ma powód do zadowolenia. Miał pięciu i 
europosłów i ma ich nadal pięciu. 

PO już takiej satysfakcji nie ma. Plat-
forma w 2014 roku zdobyła 19 manda-
tów. Tym razem ma 13, czyli przez KE 
wyszła na minus 6. PSL też straciło je-
den mandat (teraz 3). Nowoczesna ma 
mandatów zero.

Spośród kandydatów Koalicji Euro-
pejskiej mandaty zdobyli m.in.: Magda-
lena Adamowicz (199 591 głosów), były 
min. zdrowia Bartosz Arłukowicz (239 
893), były premier z SLD Marek Belka 
(182 517), były premier z AWS Jerzy 
Buzek (drugi najlepszy wynik w kraju 
– 422 445), były premier z SLD Wło-

Wygrywa Koalicja 
Europejska

Wygrywa Prawo
i Sprawiedliwość

GDAŃSK

GDYNIA

SŁUPSK

Lębork Wejherowo

Puck

Kartuzy

Kościerzyna

Starogard Gd.

Tczew

Pruszcz Gd.

Człuchów

Chojnice

Bytów
Malbork

Nowy Dwór Gd.

Sztum

Kwidzyn

EUROWYBORY 2019
Wybory pokazały różnice w preferencjach 
wyborczych mieszkańców Pomorza. 
Na mapce: powiaty w województwie 
pomorskim.

dzimierz Cimoszewicz (219 677), była 
premier z PO Ewa Kopacz (252 032), 
Janusz Lewandowski (120 990), były 
premier z SLD Leszek Miller (79 380), 
Janina Ochojska (307 227) i były mini-
ster obrony narodowej i spraw zagra-
nicznych Radosław Sikorski (129 339).

Wiosnę będzie w PE reprezento-
wała trójka europosłów, m.in. Robert 
Biedroń (96 388 głosów w Warszawie), 
o ile nie zrezygnuje z objęcia mandatu 
na rzecz innego z reprezentantów, co 
zapowiadał w marcu tego roku

Kto przegrał? 

Europosłowie, którzy bezskutecznie 
ubiegali się ponownie o mandat, startu-
jąc z list Koalicji Europejskiej (PO, PSL, 
SLD,.N, Zieloni), to: Jarosław Wałęsa, 
Michał Boni, Dariusz Rosati, Bogusław 
Sonik, Janusz Zemke, Andrzej Grzyb 
i Czesław Siekierski. Wałęsa, Boni, Ro-
sati i Sonik startowali w 2014 r. z list 
PO, Zemke z SLD, a Grzyb i Siekierski 
z PSL.

Bez sukcesu też walczyła trójka eu-
roposłów Prawa i Sprawiedliwości: Bo-
lesław Piecha, Czesław Hoc i Urszula 
Krupa. Z Parlamentem Europejskim 
żegna się też Marek Jurek, eurodeputo-
wany z listy PiS, który ubiegał się o wy-
bór z listy Kukiz’15 w Poznaniu oraz 
Mirosław Piotrowski, który w 2014 r. 
wszedł do PE z listy PiS, by wnet partię 
opuścić, a tym razem próbował zmon-
tować komitet Prawdziwa Europa Eu-
ropa Christi (listy unieważnione po 
wydruku kart).

Co dalej

Wygrana w kraju to dobry progno-
styk dla PiS i koalicjantów na jesien-
ne wybory do Sejmu i Senatu. Jednak 
w perspektywie Parlamentu Europej-
skiego przynależność 26 europosłów 

PiS do liczącej 59 mandatów (na 751 
miejsc w PE) frakcji Konserwatystów 
i Reformatorów ogranicza oddziały-
wanie tej ekipy na dyrektywy, które 
są stanowione przez europarlament 
i implementowane do prawa polskiego 
i rozwiązań krajowych, choćby tych 
w sferze przepływu towarów i usług, 
prawa konsumenckiego itd.

Dominujące będą w PE trzy ugru-
powania. To Europejska Partia Ludo-
wa mająca 180 mandatów, Socjaliści 
i demokraci – 146, liberałowie –  109. 
Swój urobek powiększyli Zieloni i mają 
69 miejsc, a Konserwatyści i Reforma-
torzy, do ugrupowania którego nale-
ży Prawo i Sprawiedliwość, tracąc 18 
mandatów, mają ich 59. Co ciekawe, 
do grupy politycznej, w której są euro-
posłowie PiS, mogą dołączyć z czasem 
prawicowi politycy, którzy nie zadekla-
rowali, w jakiej frakcji chcą się znaleźć. 
Widać, że zyskali liberałowie, na czele 
których w europarlamencie stoi Guy 
Verhofstadt. Mieli oni 69 europosłów, 
a w nowej kadencji mają mieć 109 
mandatów. Zieloni mają być czwartą 
siłą w PE. Dotąd reprezentowało ich 
52 europosłów.

W Parlamencie Europejskim będzie 
też spora reprezentacja ugrupowań 
eurosceptycznych, nacjonalistycznych. 
I tak na przykład we Francji i Włoszech 
Zjednoczenie Narodowe i Liga mają 
tendencję wzrostową. Zatem dwie grupy 
PE: Europa Narodów i Wolności (ENF 
z włoską Ligą Matteo Salviniego i Marine 
LePen z ZN) oraz Europa Wolności i De-
mokracji Bezpośredniej (EFDD, w której 
jest Partia Brexitu Nigela Farage’a), które 
miały razem 78 europosłów, zwiększyły 
swoje wpływy do 110 miejsc w PE.

Frekwencja w całej UE wyniosła 
50,95 proc. – była najwyższa od dwu-
dziestu lat.

Artur S. Górski 

Koalicja Europejska nie odniosła sukcesu w ramach mariażu lewicy z libera-
łami i ludowcami. Przy rekordowej, jak na polskie warunki, frekwencji 45,68 
proc., to PiS wygrał wybory europejskie w Polsce. I to z gigantyczną, jak na 
nasze warunki polityczne, przewagą, zdobywając poparcie 45,38 proc. wy-
borców. Na Koalicję Europejską zagłosowało 38,47 proc., a na Wiosnę 6,06 
proc. Do europarlamentu wchodzą reprezentanci tych trzech komitetów. 
Progu nie przekroczyły: KWW Konfederacja, KWW Kukiz’15, KKW Lewica 
Razem, KWW Polska Fair Play.
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Inauguracja obrad w Strasburgu (2014).
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Przed nami siedemnasta edycja Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „So-
lidarność”. W dotychczasowych szesnastu wsparliśmy 631 młodych ludzi 
pochodzących z niezamożnych rodzin i wyróżniających się wynikami 
w nauce i osiągnięciami pozaszkolnymi – sportowymi, artystycznymi czy 
naukowymi. 

Fundusz Stypendialny
NSZZ „Solidarność”
XVII edycja

KRS: 0000337122

Uroczyste wręczenie stypendiów tradycyjnie odbywa się w rocznicę Sierpnia 
1980 w dniu 31 sierpnia każdego roku podczas uroczystego posiedzenia Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W ostatnich latach laureatom gratulo-
wało wiele osób publicznych, w tym prezydent Andrzej Duda, premierzy Beata 
Szydło i Mateusz Morawiecki, minister Elżbieta Rafalska czy przewodniczący KK 
Piotr Duda. 

Rozpoczął się już nabór wniosków o stypendia, aktualny regulamin ich przyzna-
wania i wzory formularzy znajdują się na stronie Pomorskiej Fundacji  Edukacji i 
Pracy (www.pomorskafundacja.org.pl). 

Organizacje związkowe, instytucje, zakłady pracy oraz osoby prywatne, które 
chciałyby wesprzeć Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność”, prosimy o wpłaty 
na konto: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001 (uwaga, to nowy nr konta – od maja 
2019 r.) z dopiskiem: „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca. 

Informacje o warunkach przyznawania stypendiów można uzyskać: 80-855 
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel. 58 308 44 22, fax: 58 308 42 01, 
email: oswiata@solidarnosc.gda.pl,; odnośnie spraw fundacyjnych: dyrektor Renata 
Tkaczyk: 58 308 43 47, w sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Regionu Stefan 
Gawroński: 58 308 43 39.

Przypominamy, że darowizny na rzecz fundacji przedsiębiorstwa mogą odliczyć 
od dochodu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz w myśl art. 3 ust. 2 oraz 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, odliczeniu od dochodu w kwocie  nie większej niż 6 proc. jego 
wysokości podlegają darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych.

Stypendyści z prezydentem Andrzejem Dudą, rok 2018. 
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Blisko 90 proc. handlu towarowego korzysta z dróg morskich. Minister gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk złożył 20 maja br. wizytę 
w  siedzibie ZRG NSZZ „S”. Oprócz perspektywy podwojenia przeładunków w 
portach i koncepcji budowy Portu Centralnego (w Gdańsku przewidziano budowę 
9 terminali, m.in. dwóch nowych terminali kontenerowych, terminalu offshore 
i LNG, 4 obrotnic oraz 3 torów podejściowych) tematem rozmowy z Krzyszto-
fem Doślą, przewodniczącym gdańskiej „S”, była sytuacja pracowników w portach 
w Gdyni i Gdańsku, w tym współpraca organizacji związkowych z pracodawcami. 
Jest bowiem szansa, by nasze porty były bramą wjazdową do Europy Środkowej 
(Czechy, Słowacja, Białoruś, Węgry, Rumunia i Austria), albo ich funkcje zostaną 
ograniczone do podwykonawczych zadań dla mega-portów Europy Zachodniej.  

O portach w „Solidarności”

Rząd proponuje 2450 zł brutto pła-
cy minimalnej. Związki zawodowe 
oczekują 2520 zł, pracodawcy 2387 
zł. Nabierają tempa prace nad przy-
szłorocznym budżetem. Po wspól-
nym stanowisku „Solidarności”, 
OPZZ i Forum ZZ swoje propozycje 
przedstawił rząd. Te w formie pi-
semnej muszą trafić do partnerów 
społecznych do 15 czerwca.

Propozycja rządowa

Rząd proponuje przyszłoroczną wy-
sokość płacy minimalnej na poziomie 
2450 zł brutto i stawki godzinowej na 
poziomie 16 zł brutto – ogłosiła 28 maja 
na konferencji prasowej Elżbieta Rafal-
ska, minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej. To o 200 zł więcej w stosun-
ku do tegorocznej płacy minimalnej. 

Związkowcy chcą więcej 

Reprezentatywne centrale związkowe 
(NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum ZZ) 
przyjęły wspólne stanowisko w sprawie 
wzrostu wynagrodzeń w gospodarce na-
rodowej, minimalnego wynagrodzenia 
oraz w państwowej sferze budżetowej. 
Zdaniem związkowców powinny one wy-
nieść odpowiednio: 8,6 proc., 12 proc. i 15 
proc. Centrale oczekują też systemowego 
zagwarantowania waloryzacji najniższych 
świadczeń emerytalno-rentowych. W pi-
śmie skierowanym do minister Elżbiety 
Rafalskiej „Solidarność”, OPZZ i Forum 
ZZ oczekują wzrostu wynagrodzeń w go-
spodarce narodowej o 8,6 proc, a w samej 
budżetówce co najmniej o 15 proc. Dla 
porównania: w roku 2019 było to połowę 
mniej, a w niektórych obszarach nawet 
trzykrotnie mniej. Zdaniem związkow-
ców płaca minimalna powinna wzrosnąć 
co najmniej o 12 proc., czyli 270 zł, co daje 
kwotę brutto 2520 zł, a minimalne wyna-
grodzenie za godzinę powinno wynosić 
16,50 zł. Jest to zgodne z mechanizmem 
dojścia do relacji 50 proc. płacy minimal-
nej do przeciętnego wynagrodzenia.

Jaka minimalna?

Pracodawcy chcą mniej 

Znana jest także wspólna propozy-
cja organizacji pracodawców: wzrost 
minimalnego wynagrodzenia o 137,25 
zł, to oznacza kwotę 2387,25 zł i stawka 
godzinowa 15,60 zł.

Decyzja do 15 września

Swoje propozycje wysokości mini-
malnej płacy na przyszły rok przed-
stawiły już wszystkie strony dialogu 
społecznego. Po przekazaniu propo-
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Płaca minimalna w ostatnich 10 latach (w złotych)

zycji Radzie Dialogu Społecznego 
– partnerzy społeczni mają 30 dni na 
negocjacje. W przypadku porozumie-
nia partnerów społecznych wysokość 
minimalnego wynagrodzenia ogłaszana 
jest w obwieszczeniu prezesa Rady Mi-
nistrów. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia 
wspólnej propozycji przez partnerów 
społecznych, Rada Ministrów wydaje w 
terminie do 15 września rozporządze-
nie określające wysokości minimalne-
go wynagrodzenia i minimalnej stawki 
godzinowej.

(mk)

Coraz więcej emerytów decyduje się 
na kontynuowanie aktywności zawodo-
wej – tak wynika ze statystyk. Na koniec 
ubiegłego roku liczba pracujących se-
niorów wyniosła 742 tys. osób i stano-
wiła  13 procent wszystkich emerytów 
w Polsce. To 30 proc. więcej niż jeszcze 
cztery lata temu!

Obecnie na Pomorzu pracuje 45 tys. 
osób, które mają ustalone prawo do 
emerytury. Oznacza to, że dodatkowy 
zarobek wybrało blisko 13 proc. wszyst-
kich pomorskich emerytów. Emeryci 
w naszym województwie stanowią 5,5 
proc. wszystkich zatrudnionych (krajo-
wa średnia to 5,7 proc.).

Najwięcej z nich, bo aż 12,8 proc. 
pracuje w handlu i naprawie pojazdów, 
opiece zdrowotnej i pomocy socjalnej 
(11,7 proc.) oraz przetwórstwie prze-

mysłowym (11,4 proc.). Wśród pracu-
jących emerytów więcej jest kobiet (56 
proc.). Panie chętniej uzupełniają swoje 
dochody, gdyż mają niższe od mężczyzn 
świadczenia. Powodem są mniejsze za-
robki, krótszy staż pracy oraz niższy 
o 5 lat wiek emerytalny. 

Powody,  dla któr ych emer yci 
wybierają pracę, są różne. Pracy na 
emeryturze sprzyjają bardzo korzyst-
ne zasady ubezpieczeń społecznych, 
polegające na  wyłączaniu opłacania 
niektórych składek przy tzw. zbiegach 
tytułów do ubezpieczeń. Przykładowo 
emeryt prowadzący działalność gospo-
darczą podlega tylko ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. Nie musi natomiast 
opłacać składek emerytalnej i rento-
wej. Powoduje to, że 29,2 proc. pracu-
jących emerytów prowadzi działalność 

gospodarczą, a 25,8 proc. pracuje na 
umowach zlecenia. Seniorzy korzystają 
z tych form zatrudnienia częściej, niż 
osoby w wieku produkcyjnym.

Coraz częściej  seniorzy także 
wstrzymują się z decyzją o przejściu 
na emeryturę. Nie bez powodu. Każdy 
przepracowany rok może zwiększyć 
świadczenie nawet o 8–9 proc. Dzieje 
się tak, ponieważ w momencie przejścia 
na emeryturę wszystkie zgromadzone 
podczas dodatkowej pracy składki są 
waloryzowane i przeliczane na świad-
czenie. Każdego roku decyduje się na 
to ok. 20 proc. uprawnionych do eme-
rytury.

Regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa pomorskiego 

Krzysztof Cieszyński 

ZUS INFORMUJE

Emeryci wybierają pracę
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Niedoceniona budżetówka 

Nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi sądów i prokuratur, muzealni-
cy, pracownicy urzędów wojewódzkich i 
administracji zespolonej, upominają się o 
godziwą zapłatę z pieniędzy podatników 
za wykonaną pracę. Słysząc o pozytyw-
nych wskaźnikach gospodarczych, chcą 
partycypować w podziale wzrostu go-
spodarczego. Tymczasem rząd podpisując 
porozumienia z jedną grupą zawodową, 
na przykład funkcjonariuszy, dyskrymi-
nuje inne grupy. Wzrost wynagrodzeń 
pracowników sfery budżetowej powinien 
dotyczyć wszystkich grup zawodowych. 
Przeciętne zatrudnienie w państwowej 
sferze budżetowej to 559 tys. etatów.

KRZYSZTOF DOŚLA, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” 

– Powołanie związkowo-rządowych zespołów roboczych 
jest kontynuacją prowadzonych negocjacji z rządem. Mamy 
nadzieję, że rząd nie będzie usztywniał swojego stanowiska. 
Członkowie zespołów mają wynegocjować m.in. jak najko-
rzystniejsze propozycje dla tych, którzy odłożyli już tyle w 
okresie składkowym, że mogą przejść na emeryturę. Zespoły 
pracują nad mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 

kryterium stażowego. Nie chcemy na tym etapie wiązać stron sztywnymi warunkami. 
Kolejnym tematem są emerytury pomostowe, które wygasają. Uważamy, że należy 
je utrzymać. Po ogólnopolskim strajku nauczycieli teraz protestują przed resortem 
sprawiedliwości pracownicy sądów i prokuratur, czyli osoby niebędące sędziami, 
prokuratorami, asesorami, a pracownikami obsługi i administracji wymiaru sprawie-
dliwości. Stąd nasz postulat, by podnieść i systemowo uregulować pensje w całej sfe-
rze budżetowej, czyli pracownikom wynagradzanym z �nansów publicznych, a nie 
poszczególnym, wybranym grupom zawodowym. Tworzy się bowiem kwadratura 
koła. Wynegocjowana z jedną z grup zawodowych podwyżka podnosi uzasadnione 
– wzrostem PKB i innymi pozytywnymi wskaźnikami ekonomicznymi, które podaje 
sam rząd – aspiracje kolejnej grupy. Kończą się jedne negocjacje, a zaczyna protest 
kolejna grupa. Źródło pieniędzy jest jedno, czyli zgromadzone w budżecie podatki i 
inne daniny publiczne. Kładziemy więc nacisk na systemowe rozwiązania i przedkła-
damy propozycje na stole negocjacji. Mówimy o powiązaniu wzrostu wynagrodzeń 
w sferze publicznej z sytuacją gospodarczą i z efektywnością gospodarki, ze wzro-
stem wynagrodzeń w sferze produkcyjnej, ze wzrostem PKB i z poziomem in�acji. 
Wzrost wynagrodzeń musi bowiem brać pod uwagę in�ację i odzwierciedlać wzrost 
PKB. Jeśli PKB wzrośnie powyżej 3 procent, to pojawia się dobry powód do podnie-
sienia wynagrodzeń. Nie były one rewaloryzowane od 2011 roku. Zaszłości są więc 
ogromne. Płace powinny zrekompensować brak podwyżek, biorąc pod uwagę dzie-
więcioletnią in�ację, czyli wzrosnąć o 12 procent. Uwzględniając rozmaite projekty 
socjalne i potrzeby budżetu państwa, ustawiamy granicę 6-procentowego wzrostu, 
poniżej której nie możemy zejść. Rząd uważa, że pociągnie to zbyt duży wydatek bu-
dżetowy. A my mówimy o porządkowaniu i przebudowie systemu, gdyż w sferze pu-
blicznej każda grupa zawodowa ma swój odrębny system wynagrodzeń. Jeśli pensje 
wyznacza Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżeto-
wej, to jaki pozostaje element negocjacyjny? Nie ustawowa regulacja, a efektywność 
wykonywanej pracy powinna być determinująca. Niskie pensje powodują, że bra-
kuje chętnych do pracy w administracji. W dobrze funkcjonującym państwie praca 
w instytucjach państwowych to prestiż i oznaka najwyższego zaufania. Tymczasem 
nie ma chętnych na oferty pracy przygotowane przez urzędy wojewódzkie i admini-
strację zespoloną. Sprawna, dobrze wynagradzana, profesjonalna kadra to warunek 
sprawnego państwa. 

Wysłuchał (asg)

ści świadczonych usług przez instytucje 
publiczne. Już 11 grudnia ub.r. Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła 
stanowisko, w którym stwierdza, że z 
niepokojem obserwuje pogarszającą się 
sytuację społeczną oraz narastające na-
pięcia społeczne. W styczniu br. Konwent 
Przewodniczących Zarządów Regionów 
i Krajowych Sekretariatów Branżowych 
NSZZ „S” przekształcił się w Sztab Pro-
testacyjno-Strajkowy.

„Piątka Solidarności”

NSZZ „Solidarność” domaga się też 
wypełnienia postulatów dotyczących 
podwyżek płac w sferze finansów pu-
blicznych (proporcjonalnie do wzrostu 

du minister zdrowia Łukasz Szumowski 
i przedstawiciele resortów finansów oraz 
rodziny i pracy. Wiodącym tematem było 
odmrożenie odpisów na ZFŚS. W 2019 r. 
do ustalenia odpisu na ZFŚS przyjmowane 
jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
w gospodarce z drugiego półrocza 2013 r., 
czyli 3278,14 zł, co oznacza, że odpis pod-
stawowy na ZFŚS wynosi 1229,30 zł. 

Związek upomina się też o urealnienie 
kwoty wolnej od podatku, aby służyła oso-
bom najsłabszym ekonomicznie.

Pomostówki

Obecnie przedsiębiorcy opłacają 1,5 
proc dodatkowej składki od pensji prze-
szło 300 tys. pracowników, choć prawo do 
wcześniejszej rezygnacji z pracy i przejścia 
na emeryturę pomostową ma tylko część 
zatrudnionych w ciężkich warunkach, w 
hutach i chłodniach czy wykonujących za-
wody ważne dla bezpieczeństwa obywateli, 
jak kierowcy autobusów, maszyniści czy 
piloci samolotów. Obecnie obowiązujące 
przepisy przewidują, że prawo do tego 
świadczenia ma wyłącznie osoba, która w 
szczególnych warunkach czy charakterze 
pracowała przed 1 stycznia 1999 roku

Henryk Nakonieczny z Komisji Krajo-
wej w jednym z wywiadów przypomniał, 
iż to, że emerytury pomostowe są obecnie 
świadczeniami wygasającymi, nie powodu-
je, że z zakładów znikną szczególne warun-
ki i charakter pracy. „Solidarność” postu-
luje także rozszerzenie katalogu zawodów 
uprawniających do tych świadczeń. Alter-
natywą jest zwiększająca się grupa pracow-
ników, którzy z powodu wydłużonej pracy 
w szczególnych warunkach stracą zdrowie 
i zapadną na choroby zawodowe. 

Związek proponuje wprowadzenie 
możliwości przyznawania świadczeń 
osobom, które pracę w szczególnych wa-
runkach rozpoczęły po 1 stycznia 1999 r. 
Przecież i tak pracodawcy opłacają za nich 
składki na specjalny Fundusz Emerytur 
Pomostowych. Nie mają oni jednak prawa 
do świadczeń z tego tytułu.  Na razie rząd 
nie przejął inicjatywy legislacyjnej.   

Ważny staż 

Korekta systemu ubezpieczeń społecz-
nych miałaby służyć temu, aby pracowni-
cy o długoletnich okresach składkowych 
nabywali uprawnienia emerytalne bez 
względu na wiek. Do tego konieczne jest 
objęcie wszystkich wykonujących i świad-
czących pracę bez względu na formę umo-
wy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym 
prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą, proporcjonalnymi składka-
mi emerytalno-rentowymi od osiąganych 
dochodów, z zachowaniem zasady 30-
-krotności. 

Rząd tworzy prospołeczne inicjatywy, 
ale nie stanowią one spójnego, zaplano-
wanego programu, biorącego pod uwagę 
zarówno stronę dochodową, jak i wydat-
kową budżetu państwa wobec zaniedbań w 
stosunku do pracowników sfery budżeto-
wej. Powiązanie wynagrodzeń ze wzrostem 
gospodarczym znalazło nawet odbicie w 
historycznym, bo z 22 lutego 1993 roku, 

Kwadratura koła 

Sprawny i dobrze wynagradzany urzędnik 
to sprawne państwo

Pakcie o Przedsiębiorstwie Państwowym w 
trakcie przekształcania.  

Dla przypomnienia, to brak mandatu 
negocjacyjnego po stronie przedstawicieli 
strony rządowej podczas prac w Radzie 
Dialogu Społecznego uniemożliwił pro-
wadzenie rzetelnych negocjacji w sprawie 
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze 
budżetowej.

Bunt w sądach

Od 7 maja br. do odwołania trwa w 
Warszawie przed gmachem Ministerstwa 
Sprawiedliwości protest związkowców 
pod szyldem Porozumienia Związków 
Zawodowych Pracowników Wymiaru 
Sprawiedliwości. Domagają się podwy-
żek i systemowych zmian gwarantują-
cych wzrost wynagrodzeń. Według da-
nych NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Wymiaru Sprawiedliwości RP 95 proc. 
pracowników sądów zarabia niespełna 2,8 
tys. zł netto. Dotyczy to też asystentów, na 
ogół absolwentów prawa. Głównym postu-
latem wszystkich związkowców jest wzrost 
wynagrodzeń. „Solidarność” walczy o 450 
zł podwyżek jeszcze w 2019 roku (do 200 

12 procent 

Od 2011 roku wskaźnik wzrostu wy-
nagrodzeń dla budżetówki, wprowadzany 
jednostronną decyzją kolejnych rządów, 
ustalany jest na poziomie „zero”. W tym 
czasie skumulowana inflacja przewyższyła 
12 procent, co spowodowało spadek war-
tości realnej wynagrodzeń pracowników 
tej sfery. Na to nakładają się zwiększone 
obowiązki wynikające z wprowadzania 
nowych programów. Mimo to rząd twier-
dzi, że w latach 2016 i 2017 wynagrodze-
nia w budżetówce wzrosły statystycznie 
o 6 proc., a wśród pracowników niemnoż-
nikowych nawet o 8,3 proc.

– Jeżeli dzisiaj rządzący i premier 
Morawiecki mówią o profesjonalnym 
państwie, to muszą być w tym państwie 
profesjonalnie wynagradzani pracow-
nicy, a tak niestety nie jest – powiedział 
podczas kwietniowej manifestacji przed 
Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w 
Gdańsku przewodniczący Komisji Kra-
jowej „S” Piotr Duda. 

Niemniej o wysokość płac warto by za-
pytać pracowników ośrodków pomocy spo-
łecznej i sanepidów lub pracowników sądów, 
którym przez ostatnie lata przybyło zadań. 

Alarm!

Dalsza degradacja warunków wyna-
gradzania pracowników jednostek sfery 
publicznej stanowi zagrożenie dla jako-

wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, 
straży pożarnej, więziennictwa) i objęcia 
nimi też krajowej administracji skarbowej, 
celników, pielęgniarek i położnych, leka-
rzy rezydentów, wprowadzenia kryterium 
stażowego uprawniającego do przejścia na 
emeryturę bez względu na wiek, odmro-
żenia wskaźnika naliczania zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i wpro-
wadzenia systemowych rozwiązań stabi-
lizujących ceny energii oraz wsparcia dla 
przemysłu energochłonnego, co wymaga 
jednak renegocjacji unijnej polityki klima-
tyczno-energetycznej. Tymczasem reforma 
systemu handlu emisjami dwutlenku węgla 
EU-ETS została przyjęta już przez rząd PiS 
i koalicjantów. Rządzącym udało się pod 
koniec ub.r. zablokować ceny energii tylko 
na 2019 rok.

Związek zwraca uwagę, iż powiększa-
jące się dysproporcje w wynagrodzeniach 
zatrudnionych w sferze finansów publicz-
nych wskazują na dyskryminowanie całych 
grup zawodowych. Pomijanie we wzroście 
wynagrodzeń grup najmniej zarabiających 
czy też nierównomierny wzrost płac two-
rzy dysproporcje w przeciętnych wynagro-
dzeniach miesięcznych.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
21 maja br. kontynuowane były negocjacje 
z ramach powołanego w lutym br. zespo-
łu związkowo-rządowego. Uczestniczył 
w nich m.in. Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „S”, a ze strony rzą-

zł już zapisanych w ustawie budżetowej na 
2019) i 500 zł w 2020 roku. Akcje prote-
stacyjne pracowników sądów i prokuratur 
trwają od grudnia 2018 r. i przyjmują róż-
ny charakter. W ostatnim czasie Związek 
Prokuratorów i Pracowników Prokuratury 
organizował krwiodawstwo, „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa apelowała o 
wysyłanie do Trybunału Konstytucyjne-
go petycji, by ten rozpoznał wniosek o 
zbadanie konstytucyjności przepisów o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych, na 
mocy których pracownicy sądów i proku-
ratur, podobnie jak policjanci, nie mogą 
strajkować.

Założenia 

Rząd założył, że średnioroczny wskaź-
nik wzrostu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej wyniesie 100 proc. w 
ujęciu nominalnym; tzn. wynagrodzenia 
w roku 2019, ustalone zgodnie z art. 6 
ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o 
zmianie niektórych ustaw, nie będą auto-
matycznie waloryzowane. 

Artur S. Górski

Miasteczko namiotowe przed Ministerstwem Sprawiedliwości.
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Nr 6/czerwiec 20198 JAN PAWEŁ II

W czerwcu mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Pol-
ski. 2 czerwca 1979 r. Ojciec Święty wylądował na lotnisku w Warszawie. Do 
Rzymu powrócił 10 czerwca. W ciągu ośmiu dni odwiedził Warszawę, Gniezno, 
Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Nowy 
Targ. Jego nauczanie – słowa wypowiadane podczas homilii oraz spotkań z 
różnymi grupami społecznymi – stało się podstawą do budowania nowej rze-
czywistości w Polsce. Bez nauki Jana Pawła II nie byłoby niezależnego związ-
ku zawodowego, jakim jest „Solidarność”. Ale też dla Jana Pawła II sprawa 
„Solidarności” stała się jedną z naczelnych idei nauczania. Aby przypomnieć, 
jak silne były związki Ojca Świętego z „Solidarnością” i „Solidarności” z Ojcem 
Świętym, związkowcy zorganizowali konferencję naukową zatytułowaną 
„Obudził w nas Solidarność” oraz towarzyszące jej dwie wystawy.

wiem, że to jest wielka sprawa. Inaczej 
mówiąc, Jan Paweł II stał się poniekąd 
rzecznikiem „Solidarności”, ale nie sa-
mego Związku, lecz idei związkowych 
opartych na głęboko zakorzenionych 
w polskiej kulturze wartościach chrze-
ścijańskich. 

Siłą tego dwustronnego związku 
było połączenie istoty wiary religijnej z 
życiem społecznym. W przeciwieństwie 
do walki o godność człowieka czy god-
ność pracownika w krajach latynoskich, 
„Solidarność” dzięki zespoleniu z nauką 
Jana Pawła II, mówiącego, że walka nie 
może być silniejsza od solidarności, wy-
brała drogę walki bez przemocy. Czyli 
walki opartej na porządku moralnym, 
na spotkaniu z Bogiem, na doświadcza-
niu jego odkupieńczej miłości.

Takim namacalnym elementem ści-
słego związku „Solidarności” z nauką 
polskiego papieża jest wprowadzenie do 
Statutu NSZZ „Solidarność” w paragrafie 
1 zapisu, że „Solidarność” opiera swoją 
działalność na gruncie etyki chrześcijań-
skiej i katolickiej nauki społecznej.

Obudził w nas Solidarność

Na 3 czerwca 2019 r., z inicjatywy 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
oraz Międzynarodowego Centrum 
Badań nad Fenomenem Solidarności, 
w historycznej Sali BHP w Gdańsku 
zaplanowano konferencję związaną 
tematycznie z obchodami 40 rocznicy 
pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego 
Jana Pawła II do ojczyzny.

– W świadomości Polaków piel-
grzymka z czerwca 1979 roku po-
strzegana jest przez pryzmat prze-
mian społeczno-politycznych, które 

zapoczątkowane zostały rok później, 
najpierw podpisaniem Porozumień 
Sierpniowych, następnie powstaniem 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Kształt i 
przebieg tych przemian, które nastę-
powały w sposób pokojowy, w oparciu 
o poszanowanie godności i wolności 
każdego człowieka, każdej grupy spo-
łecznej i zawodowej, nie byłby możliwy 
bez obudzenia w nas „Ducha Narodu” 
we wspólnocie wiary, tradycji i do-
świadczeń dziejowych, jakiego dokonał 
święty Jan Paweł II w czasie tej wyjąt-
kowej wizyty – mówi Jarosław Wasilka, 
koordynator konferencji.

Konferencji towarzyszą dwie wystawy. 
Pierwsza dotyczy pielgrzymki Jana Paw-
ła II do ojczyzny w 1979 r. Nazwano ją 
„Bierzmowanie Polski”. Są to ustawione 
w Sali BHP plansze wypożyczone z In-
stytutu Dialogu Międzykulturowego im. 
Jana Pawła II w Krakowie prezentujące 
najważniejsze dokonania papieża podczas 
historycznych dni pielgrzymki. 

Brama nr 2  
z papieskim portretem 

„Ojciec Święty z Solidarnością – So-
lidarność z Ojcem Świętym” – to tytuł 
drugiej wystawy poświęconej relacjom 
papieża Polaka z NSZZ „Solidarność” 
w okresie od 1979 do 2014 roku, czyli 
od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II 
do kanonizacji.

– Dla nas relacje Jana Pawła II z 
„Solidarnością” nie skończyły się w 
momencie śmierci papieża. Pokazuje-
my też rok 2008, który przez Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” został na-
zwany Rokiem Jana Pawła II i właśnie 
dlatego, w 30 rocznicę wyboru Karola 

Ojciec Święty z „Solidarnością”,  
„Solidarność” z Ojcem Świętym

– „Solidarność” jako epokowe wyda-
rzenie końca XX wieku zrosła się nie-
rozdzielnie z imieniem Jana Pawła II. 
Bez głębokich religijnych, humanistycz-
nych i patriotycznych treści papieskiego 
nauczania „Solidarność” nie stałaby się 
przełomowym duchowym prądem w 
najnowszych dziejach Europy i świata 
– twierdzi ks. dr Alfred Marek Wierz-
bicki. Można więc powiedzieć, że „So-
lidarność” z nauką Jana Pawła II jest 
ściśle zespolona. Natomiast ta pierwsza 
pielgrzymka, jak dodaje ks. Wierzbicki, 
dała Polakom doświadczenie wspólnoty 
wraz z przeżyciem podmiotowości oso-
by i motywacyjnej siły wartości. Obec-
ność papieża w Polsce wyzwoliła nowe 
energie duchowe, obudziła nadzieję na 
przemiany dokonujące się za sprawą 
chrześcijańskiego świadectwa.

Dwustronny związek

Symbolami tego związku „Solidar-
ności” z Janem Pawłem II było umiesz-
czanie wizerunków papieża w strajkują-
cych zakładach pracy, jego portretu na 
bramie Stoczni Gdańskiej w sierpniu ’80 
czy na długopisie, którym Lech Wałę-
sa podpisywał porozumienie z rządem 
PRL. Z drugiej strony Jan Paweł II w 
swoich kazaniach wielokrotnie zwracał 
uwagę na niezwykłość doświadczenia, 
jakim były narodziny „Solidarności”, ale 
też jej istnienie w latach późniejszych. 
Mówił: Robotnik polski upomniał się o 
siebie z Ewangelią w ręku i modlitwą na 
ustach. Podczas kolejnej pielgrzymki do 
Polski, w trakcie spotkania w Gdańsku 
Jan Paweł II wyznał: – Mówię o was i 
mówię za was. Dodał też, że codziennie 
modli się za ludzi pracy, a szczególnie 
za wielkie dziedzictwo polskiej „Solidar-
ności”… I modlić się nie przestanę, bo 

Wojtyły na papieża, w Wadowicach od-
był się zjazd krajowy Związku – mówi 
Joanna Lewandowska, kurator wystawy 
i wieloletni pracownik archiwum Ko-
misji Krajowej „S”. 

Na dwudziestu planszach usta-
wionych wzdłuż chodnika od Bramy 
nr 2 Stoczni Gdańskiej do Sali BHP 
przedstawiono wizyty Jana Pawła II w 
ojczyźnie, spotkania ze związkowcami, 
pielgrzymki NSZZ „Solidarność” do 
Watykanu, zarówno z okresu ponty-
fikatu Ojca Świętego, jak też po jego 
śmierci. Na planszach umieszczono 
fotografie i dokumenty, ale i materiały 
prasowe, ulotki, plakaty, znaczki poczty 
niezależnej. Są to zbiory zarówno z za-
sobów Archiwum Historycznego Kra-
jówki w Gdańsku, jak i członków oraz 
sympatyków Związku, którzy uczest-
niczyli w papieskich uroczystościach. 
Większość plansz jest „komentowana” 
cytatami ze słów papieża kierowanymi 
do związkowców. 

– Na planszach można również zna-
leźć ciekawostki, jak tę informującą o 
wykupieniu wszystkich świec w całej 
Polsce przez bezpiekę, aby ludzie nie 

Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej, zawsze 
z portretem Ojca Świętego.

 Jan Paweł II w swoich 
kazaniach wielokrotnie 
zwracał uwagę na 
niezwykłość doświadczenia, 
jakim były narodziny 
„Solidarności”, ale też 
jej istnienie w latach 
późniejszych. Mówił: Robotnik 
polski upomniał się o siebie 
z Ewangelią w ręku i modlitwą 
na ustach. 

Watykan, rok 1996. Pielgrzymka „Solidarności” z przewodniczącym Marianem 
Krzaklewskim na czele u Ojca Świętego. 

mogli ich wystawiać w oknach w ra-
mach akcji niemego protestu w rocz-
nicę wprowadzenia stanu wojennego, 
a także w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Za to świece jako gest solidarności z 
Polakami zapłonęły w Białym Domu i 
w Watykanie – dodaje Joanna Lewan-
dowska.

Kurator Lewandowska wskazuje 
również na fotografie z 1982 roku z se-
sji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
w Genewie, gdzie Ojciec Święty spotkał 
się z przedstawicielami „Solidarności” 
z Biura Koordynacyjnego NSZZ „Soli-
darność” za Granicą w Brukseli. 

– Motywem przewodnim jest Bra-
ma nr 2, na której znajduje się portret 
Jana Pawła II. To taki łącznik „Solidar-
ności” ze św. Janem Pawłem II. Relacje 
pomiędzy Związkiem a papieżem nie 
były czysto kurtuazyjne. To, co Ojciec 
Święty mówił, miało ścisłe przełożenie 
na podstawę etyczną funkcjonowania 
Związku – powiedziała Lewandowska.

Obie wystawy będą prezentowane 
do końca czerwca 2019 roku. 

Maria Giedz

Gdańsk Zaspa, rok 1987. 

FO
T. 

M
AR

IA
 G

IE
D

Z

FO
T. 

JA
CE

K 
RY

BI
CK

I
FO

T. 
W

O
JC

IE
CH

 M
IL

EW
SK

I



9Nr 6/czerwiec 2019JAN PAWEŁ II

– Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przed-
dzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi! 
Te słynne słowa, które wypowiedział Jan Paweł II podczas mszy świętej na placu Zwycięstwa w Warszawie (obec-
nie plac Marszałka Józefa Piłsudskiego) 2 czerwca 1979 roku, stały się wezwaniem do przemian ustrojowych 
i odbudowy wolności w naszym kraju. Tymi słowami rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka polskiego papieża do 
ojczyzny, trwająca od 2 do 10 czerwca 1979 roku. 

PIERWSZA PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO POLSKI 

Dziewięć dni wolności

Niecałe osiem miesięcy po konklawe 
nowo wybrany papież Karol Wojtyła, 
który przyjął imię Jan Paweł II, przybył 
na ojczystą ziemię, rozpoczynając nie-
zwykłą pielgrzymką. Mówi się o niej, 
że stała się wydarzeniem przełomowym 
w historii Polski, Europy Wschodniej, 
ale i Kościoła. Dała nadzieję na odzy-
skanie wolności. Zanim jednak do tej 
pielgrzymki doszło, sowieckie KGB i Ko-
mitet Centralny Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego (KPZR) zleciły 
wykonanie raportu mającego wyjaśnić 
przyczynę wyboru Polaka na papieża. 

Gomułka Pawła VI nie przyjął, 
a Gierek…

Z biografii Jana Pawła II autorstwa 
Tada Szulca (Tadeusz Witold Szulc, 
amerykański dziennikarz polskiego 
pochodzenia) wynika, że na początku 
roku 1979 Leonid Breżniew (sowiecki 
polityk, sekretarz generalny Komuni-
stycznej Partii Związku Radzieckie-
go w latach 1964–82) zaniepokojony 
informacją o zaproszeniu papieża do 
ojczyzny zatelefonował do Edwarda 
Gierka (I sekretarz KC PZPR w latach 
1970–1980). Zadał pytanie: – I co wy na 
to? Gierek odpowiedział: – Przyjmiemy 
go godnie. Breżniew odrzekł: – Radzę 
wam, nie przyjmujcie go, bo będzie-
cie z tego mieli wielkie kłopoty. Gierek 
odparł: – Jak mam nie przyjąć papieża 
Polaka, skoro większość rodaków jest wy-
znania katolickiego i dla nich jego wybór 
jest wielkim świętem. Poza tym, co sobie 
wyobrażacie, co powiem ludziom, dla-
czego zamykamy przed nim granicę?

– Powiedzcie papieżowi, on mądry 
człowiek, żeby oświadczył, że nie może 
przyjechać, bo się rozchorował – ripo-
stował Breżniew. Gierek stwierdził, że 
nie może tego zrobić i musi Jana Paw-
ła przyjąć. Na to Breżniew wyciągnął 
mocny argument: – Gomułka był lep-
szym komunistą, bo Pawła VI nie przy-
jął i nic się strasznego nie stało. Raz już 
brak zgody przeżyli Polacy, to przeżyją, 
jeśli i tego papieża nie wpuścicie.

Gierek, wbrew sugestiom władz so-
wieckich, uznał, że rozum polityczny 
dyktuje mu konieczność wpuszczenia 
papieża do Polski, ale rozmowy, które 
prowadził z Kościołem, nie były ła-
twe. Długo ustalano liczbę miast, 
które papież miał odwiedzić i trasę 
przejazdu. Wykluczono z niej Poznań, 
Wrocław, Katowice i Piekary Śląskie. 
Nie zezwolono na przejazd ulicami 
Nowej Huty, zwłaszcza w okolicach 
miejsca, gdzie w 1960 roku hutnicy 
bronili krzyża, który stał się symbo-
lem budowy pierwszego w robotni-
czej dzielnicy (Kraków Bieńczyce), 
kościoła. Kamień węgielny pod jego 
budowę wmurował 18 maja 1969 r. 
arcybiskup Krakowa kard. Karol Woj-
tyła, przyszły Jan Paweł II. 

Papieżowi udało się dotrzeć jedy-
nie do opactwa oo. Cystersów w no-
wohuckiej Mogile. O Bieńczycach 
w protokole nie było mowy. Na trasie 
papieskiej pielgrzymki znalazły się: 
Warszawa, Gniezno, Częstochowa, 
Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, 
Kraków, były niemiecki obóz koncen-
tracyjny Auschwitz-Birkenau i Nowy 
Targ.

Kompromis
Termin papieskiej wizyty nakładał 

się na dziewięćsetną rocznicę męczeń-
skiej śmierci św. Stanisława ze Szczepa-
nowa, biskupa krakowskiego, polskiego 
świętego (zmarł 11 kwietnia 1079 r., 
ogłoszenie jego kanonizacji w Polsce 
odbyło się 8 maja 1254 r.). Zginął za 
nieposłuszeństwo wobec świeckiej wła-
dzy. Papież chciał przyjechać w maju 
i wziąć udział w uroczystościach. Dla 
peerelowskich oficjeli było to nie do 
przyjęcia, bo uważano, że św. Stanisław 
jest symbolem oporu wobec władzy. 
Przywódcy PRL-u obawiali się, że pa-
pieska wizyta może rozbudzić aspiracje 
wolnościowe Polaków. Dlatego doszło 
do kompromisu podczas skompliko-
wanych, notabene pierwszych rozmów 
pomiędzy Edwardem Gierkiem a pry-
masem Polski kard. Stefanem Wyszyń-
skim. Ustalono, że papież przyjedzie 
dopiero po obchodach rocznicy śmier-
ci tego jednego z głównych patronów 
Polski. Termin przylotu wyznaczono na 
2 czerwca. Wydano też pozwolenie na 
transmisję większości papieskich mszy 
świętych przez oficjalną i jedyną telewi-
zję w Polsce. Jednak kamerzyści otrzy-
mali zakaz robienia tak zwanych szero-
kich planów, pokazywania młodzieży i 
wiwatujących tłumów. Wolno im było 
pokazywać głównie księży i modlące się 
osoby starsze.

Polacy nie ulegli jednak manipu-
lacjom. Całe rzesze, głównie młodych 
ludzi, wędrowały za papieżem z War-
szawy do Częstochowy, Nowego Targu, 
Krakowa. Spali w pociągach, na pla-
cach spotkań, w mieszkaniach przy-

padkowych osób. Ponad 10 milionów 
Polaków zobaczyło osobiście papieża i 
tłumy gromadzące się na mszach świę-
tych. Wszędzie powiewały narodowe 
biało-czerwone oraz papieskie biało-
-żółte flagi, chociaż trudno było je ku-
pić. W oknach umieszczano portrety 
papieża, święte obrazki, insygnia pa-
pieskiej władzy. Na trasach przejazdu 
rozkładano kwiaty. Około 90 tysięcy 
milicjantów, ormowców i funkcjonariu-
szy służb bezpieczeństwa po cywilnemu 
pilnowało „porządku”. 

Niemilknące owacje

W momencie lądowania papieskiego 
samolotu we wszystkich kościołach w 
Polsce uderzono w dzwony. Znamien-
ny gest ucałowania polskiej ziemi przez 
Jana Pawła II zapamiętali wszyscy. Prze-
jazd przez Warszawę odbywał się odkry-
tym samochodem – specjalnie do tego 
przygotowanym białym starem, który 
potem został zniszczony, aby społeczeń-
stwo polskie nie uznało tego pojazdu za 
relikwię. Na całej trasie przejazdu stali 
ludzie. Machali chorągiewkami, rzucali 
kwiaty, klaskali, śpiewali… 

Spotkanie w Belwederze rozłado-
wało napięcie wśród oficjeli partyj-
nych. Papież wyraził im wdzięczność 
za „wszystkie starania mające na celu 
dobro rodaków”. A potem była pierw-
sza msza święta odprawiona na placu 
Zwycięstwa. 

Homilia papieska wywołała piętna-
stominutową owację. Jan Paweł II mó-
wił wówczas, że człowiek nie może siebie 
sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. 
Powiedział też, że wyłączenie Chrystusa 

z dziejów człowieka jest aktem wymie-
rzonym przeciwko człowiekowi. Zebrane 
na placu tłumy wiernych w odpowiedzi 
na papieskie nauczanie zaczęły śpiewać 
pieśń „My chcemy Boga”. I właśnie 
wówczas Jan Paweł II homilię zakończył 
wymownymi słowami: – Niech zstąpi 
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi! Po-
lacy w tych słowach poczuli powiew 
wolności. Płakali, obejmowali się, ma-
chali do papieża. Rok później zrodziła 
się „Solidarność”. 

Na terenie obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau Ojciec Święty mó-
wił o pokoju, o braterstwie ludzi, o po-
jednaniu. – Nigdy jeden naród nie może 
się rozwijać za cenę drugiego, za cenę 
jego uzależnienia, zniewolenia, za cenę 
jego eksploatacji i za cenę jego śmierci.

Wielokrotnie Ojciec Święty spotykał 
się z młodzieżą. W kościele na Skałce 
zostawił młodym swoisty testament: 
– Wy macie przenieść ku przyszłości to 
całe olbrzymie doświadczenie dziejów, 
któremu na imię „Polska” … Tego trudu 
się nie lękajcie.

– Papież przyjechał, aby nas obudzić. 
Jego wizyta przyśpieszyła bieg historii 
– stwierdził ks. Adam Boniecki, redak-
tor naczelny polskiego wydania dzien-
nika” L’Osservatore Romano” w latach 
1979–1991.

Minęło 20 lat. W Warszawie Jan 
Paweł II powtórzył słowa o odnowie 
oblicza ziemi, mówiąc: – Jakże dziś nie 
dziękować Bogu w Trójcy jedynemu za 
to wszystko, co na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat odczytujemy jako Jego 
odpowiedź na tamto wołanie.

Tekst i zdjęcia: Maria Giedz

Osiem pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny
 I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979) „Gaude Mater Polonia” (Ciesz się, Matko Pol-

sko) miała obudzić ducha narodu. 
 II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983) „Pokój Tobie, Polsko – Ojczyzno moja!” stała 

się pocieszeniem po wprowadzeniu stanu wojennego. 
 III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987) „Do końca ich umiłował” upominała, aby nie 

poddać się zwątpieniu.
 IV pielgrzymka – dwuetapowa, pierwsza do wolnej Polski (1–9 czerwca, 13–20 

sierpnia 1991) „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” przyczyniła się do wprowadze-
nia Polaków do Unii Europejskiej. 

 V pielgrzymka, najkrótsza, nieo�cjalna (22 maja 1995) „Zło dobrem zwyciężaj”
ostrzegała przed pokusami źle pojętej wolności. 

 VI pielgrzymka (31 maja – 10 czerwca 1997) „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” 
miała pokazać, że nie ma solidarności bez miłości. 

 VII pielgrzymka, najdłuższa (5–17 czerwca 1999) „Bóg jest miłością” ukazywała 
sens cierpienia. 

 VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002) „Bóg bogaty w miłosierdzie” stała się poże-
gnaniem.

Jan Paweł II w Nowym Targu, rok 1979.

Warszawa, Krakowskie Przedmieście.
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Proboszcz parafii  św. Brygidy 
w Gdańsku został Człowiekiem 
Roku 2018 „Tygodnika Solidar-
ność”.

W 22 numerze „Tygodnika Solidar-
ność” znajdziemy publikację na temat 
Człowieka Roku 2018, tytuł którego 
przyznano ks. kanonikowi Ludwikowi 
Kowalskiemu, proboszczowi parafii pw. 
Świętej Brygidy w Gdańsku, kapłanowi 
i przyjacielowi NSZZ „Solidarność”.

„Za gorliwą służbę Chrystusowi, 
upominanie się o godność ludzi pracy 
i otwarte serce dla Solidarności” – taki 
napis widnieje na okolicznościowej 
statuetce.

Ksiądz Ludwik od najmłodszych 
lat swoje życie poświęcił Chrystusowi 
i Jego nauczaniu. Od zawsze związany 
jest z Gdańskiem.

Honorowym tytułem redakcja „TS” 
dziękuje księdzu proboszczowi za 
sprawowanie opieki nad bazyliką św. 
Brygidy. Pisze o tym redaktor Robert 
Wąsik.

– Ludzie „Solidarności” czują się 
w Brygidzie jak u siebie w domu. Bo to 
jest ich dom. To Sala BHP i św. Brygida 
jak dwie komory serca stanowiące jed-

ność – opowiada ks. Ludwik Kowalski, 
proboszcz parafii św. Brygidy.

Przyszły ksiądz Ludwik urodził się 
w Gdańsku 15 września 1963 roku. 
Jego rodzice na początku mieszkali na 
Oruni, po dwóch latach przeprowadzili 
się do Oliwy. – Tam spędziłem dzieciń-
stwo, chodziłem do Szkoły Podstawowej 
nr 35 i uczęszczałem na katechizację 
do parafii katedralnej – wspomina ks. 
Ludwik. – Podczas kolędy, gdy miałem 
10 lat, ksiądz Andrzej stwierdził: „Ty 

chyba będziesz ministrantem”. „Raczej 
nie, proszę księdza, ja się do tego nie 
nadaję” – odpowiedziałem. Ale z cza-
sem zaangażowałem się w służbę przy 
ołtarzu i zostałem ministrantem przy 
katedrze oliwskiej.

Wyjątkowym miejscem w bazylice 
Świętej Brygidy jest Bursztynowy Ołtarz 
Ojczyzny.  Gdański ołtarz to największe 
na świecie dzieło sztuki z bursztynu. 
O tym arcydziele też można przeczytać 
w „Tysolu”. 

Ksiądz kanonik Ludwik Kowalski Człowiekiem Roku 
„Tygodnika Solidarność”

Ksiądz kanonik Ludwik Kowalski.
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KRZYSZTOF DOŚLA, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

– W krótkim czasie ks. kanonik Ludwik Kowalski dał się 
poznać jako znakomity organizator, bardzo dobry admini-
strator, znakomity kapłan, proboszcz, ale też mogę powie-
dzieć z całą odpowiedzialnością – dobry przyjaciel. Tyle, ile 
już zrobił dla kościoła i para�i świętej Brygidy, niejednemu
pewnie zajęłoby dziesiątki lat. Pełniąc swoją funkcję pro-
boszcza dobrze wpisał się też w nasz Związek. Dzisiaj, myśląc 
o „Solidarności” i działaniach w Regionie Gdańskim, nie da się 
„Solidarności” oddzielić od osoby księdza kanonika Ludwika 

Kowalskiego. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, znajdujący czas dla każdego. Plebania 
świętej Brygidy jest otwarta dla wszystkich. Jego wsparcie znajdują nie tylko związkow-
cy, para�anie, ale każdy, kto zapuka do drzwi uzyskuje pomoc i to też w wymiarze ma-
terialnym. Można powiedzieć, że mamy szczęście, iż ktoś taki jak ksiądz Ludwik Kowalski 
został proboszczem w św. Brygidzie.

Budowa Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdań-
sku wchodzi w kolejny etap, trwa montaż drugiego modułu łanu pszenicz-
nego, na który składa się 250 źdźbeł. Do końca czerwca będą trwały prace 
wykończeniowe przy układaniu bursztynowych kłosów. Pojawiły się też 
pierwsze łodygi maku (specjalnie koloryzowany bursztyn).

Budujemy Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny

Planuje się, że do końca sierpnia 
br. uzupełniona zostanie około 150 
źdźbłami pszenicznymi przestrzeń za 
tabernakulum, co po wmontowaniu 
kilku krzaczków maku i chabru będzie 
zwieńczeniem prac nad pierwszym ła-
nem. Kolejne dwa łany będą montowane 
na stopniowanych podstawach tak, aby 
wypełnić całą przestrzeń do ścian pre-
zbiterium. 

Realizacja tego ponadczasowego 
dzieła jest możliwa dzięki ofiarności 
darczyńców, którzy w różnej formie 
wspierają budowę bursztynowego ołta-
rza, w tym przekazują środki finansowe 
przeznaczane na zakup materiału. 

Do końca maja dokonano 65 wpłat 
na łączną kwotę 41 897 zł, z czego na 
zakup materiałów wydano 27 416 zł. 

Wszystkim dotychczasowym dar-
czyńcom składam serdeczne podzięko-
wanie, Bóg zapłać za Wasze wsparcie w 
realizację tego naszego Solidarnościowe-
go Dzieła. 

Wśród tych 64 darczyńców są: Re-
giony NSZZ „Solidarność”: Gdański, 
Małopolska, Słupski, Warmińsko-Ma-
zurski i Mazowsze; Oddział ZRG NSZZ 
„S” Kościerzyna, Krajowy Sekretariat 
Metalowców i Krajowy Sekretariat 
Górnictwa, Sekcja Krajowa Przemysłu 
Okrętowego, Sekcja Krajowa Przemy-
słu Elektromaszynowego, Regionalna 

Sekcja Ochrony Zdrowia z Regionu 
Dolny Śląsk we Wrocławiu. Są też wpła-
ty z 33 komisji zakładowych, w tym: 
KM Stoczni Gdańskiej, KM Gdańskiej 
Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego, 
OM Volkswagen Poznań, KZ Lubiana 
k. Kościerzyny, KZ Muzeum Wdzydze 
Kiszewskie, KM GPEC Gdańsk, KM 
Oświaty i Wychowania w Gdyni: dwie 
wpłaty z KM Port Gdański, KZ Politech-
niki Gdańskiej, KZ WSK PZL Rzeszów, 
KZ 111 TW-ON Warszawa, KZ Miejskie 
Przedsiębiorstwo Olsztyn, MOZ Piekary 
Śląskie, ZOZ przy DCZP Korzeniow-
skiego Wrocław, KM Acerolmital, MOZ 
POIW Bytom-Radzionków-Piekary Śl., 
KM MAN Starachowice, KZ Poczta Pol-
ska Gdańsk, KM Oświata Braniewo, OZ 
„S” Politechnika Białystok, OM „S” Huta 
Aluminium Konin, MOZ „S” Whirpool 
Company Wrocław, KZ Szpital dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych w Staro-
gardzie Gd., OZ „S” Dovista Swarożyn, 
OM „S” Lubelski Węgiel Bogdanka, KM 
„S” Oświaty i Wychowania Gdańsk Targ 
Drzewny, KZ „S” PUP PP RUP Targ Ra-
kowy Gdańsk, OZ „S” Sklejka-Eko Go-
rzów Wlkp., KZ „S” Leonharda Olsztyn, 
NSZZ „S” Urząd Miasta Malbork, KM 
„S” Polpharma Starogard Gd.,  Jest rów-
nież 20 wpłat od osób prywatnych, w 
tym dwie zbiorcze od kilkunastu osób, 
oraz Biura Podróży „Turysta” Słupsk.

Na pierwszy etap budowy ołtarza 
materiał dostarczyli: Walcownia Metali 
„Dziedzice”, Stocznia Remontowa Ship-
building SA, Związek Piłsudczyków 
Oddz. w Gdańsku, Strażnicy przy grobie 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – Warszawa; 
KM „S” Remontowa Shipbuilding SA.

Wszystkim darczyńcom indywidual-
nym, komisjom zakładowym, sekcjom, 
sekretariatom, regionom i firmom skła-
dam najserdeczniejsze podziękowanie. 

Bóg zapłać za Wasze wsparcie finan-
sowe na realizację tego niepowtarzalne-
go, naszego, Solidarnościowego Dzieła.

Jeżeli budowa Bursztynowego Oł-
tarza Ojczyzny ma być realizowana 

nieprzerwanie, to konieczne są kolej-
ne zakupy materiału. Do dalszych prac 
potrzebne będzie jeszcze około 800 kg 
taśmy miedzianej o grubości 0,6 mm 
i po około 1000 mb. rurek o średnicy 
8 i 6 mm. Aby zamówić ten materiał 
w połowie czerwca br., potrzebne bę-
dzie jeszcze około 33 tys. zł, których 
bez dalszego Waszego wsparcia raczej 
nie uzyskamy. Złożenie zamówienia do 
połowy czerwca zaowocuje dostawą ma-
teriału w sierpniu, co pozwoli na szybszą 
nieprzerwaną budowę poszczególnych 
elementów Bursztynowego Ołtarza.   

Wszystkich, którzy mają taką 
możliwość, proszę o dalsze wsparcie 

w poszukiwaniu środków na realiza-
cję kolejnych zamówień potrzebnego 
materiału. 

 Zadeklarowaną kwotę, jako daro-
wiznę na zakup rurek i taśmy z miedzi 
do budowy Bursztynowego Ołtarza 
w bazylice św. Brygidy, można wpłacać 
na konto: Region Gdański NSZZ „So-
lidarność” ul. Wały Piastowskie 24;  
80-855 Gdańsk, Bank Millennium Oddz. 
Gdańsk, nr 34 1160 2202 0000 0000 6189 
1527, z dopiskiem: „OŁTARZ”. 

Krzysztof Żmuda  
przewodniczący KM NSZZ 

„Solidarność”  Stoczni Remontowa 
Shipbuilding w Gdańsku
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Przytoczony na wstępie krótki frag-
ment programu wyborczego KO „Soli-
darność” niezwykle celnie oddaje istotę 
i sens częściowo wolnych kontrakto-
wych wyborów z 1989 roku. Dokument 
prostuje jednocześnie „białą” i „czarną” 
legendę elekcji sprzed 30 lat. Według 
tej pierwszej data 4 czerwca 1989 r. to 
ukoronowanie polskiej drogi do wolno-
ści i odzyskanie przez nasz kraj pełnej 
niepodległości. Symbol wolnej Polski. 
Według „czarnej legendy” te wybory 
były jedynie realizacją planu zdrady 
i wypełnieniem zgniłego kompromisu 
z komunistami przy Okrągłym Stole. 
Obie wersje są obciążone wadą myśle-
nia ahistorycznego, bez uwzględnie-
nia realiów sprzed 30 (i nieco więcej) 
lat. Tymczasem stanowisko Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” poka-
zuje, że wybory parlamentarne w 1989 
r. były tylko i aż bardzo ważnym etapem 
w procesie zmian społeczno-politycz-
nych, które doprowadziły do upadku 
PRL i powstania III Rzeczpospolitej. 

Podobne stanowisko wyraziła Kra-
jowa Komisja Wykonawcza NSZZ 
„Solidarność”, wówczas najwyższa 

władza zdelegalizowanego wciąż 
Związku, w uchwale z 7 kwietnia 1989 
r.: „Uważamy za sprawę pierwszorzęd-
nej wagi, aby w najbliższych wyborach 
maksymalnie wykorzystać powstałe 
możliwości, mimo że nie będą to jesz-
cze wybory w pełni demokratyczne. 
Uważamy za niezbędne, aby wszystkie 
struktury Związku i wszyscy członko-
wie Związku uznali, że »Solidarność« 
będzie wchodzić do legalnego życia 
publicznego w trakcie kampanii wy-
borczej (…) Wyrażamy nadzieję, że na 
listach kandydatów wystawione zostaną 
osoby reprezentujące różne środowiska 
społeczne i różne orientacje polityczne 
kontynuujące solidarnościową tradycję 
odpowiedzialności za losy ludzi pracy 
w Polsce i za losy kraju. Oczekujemy, 
że wśród kandydatów znajdą się także 
członkowie naszego Związku”.

W tej samej uchwale KKW po-
wierzyła przeprowadzenie kampanii 
wyborczej w imieniu strony solidar-
nościowo-opozycyjnej Komitetowi 
Obywatelskiemu „Solidarność”, czyli 
podmiotowi, który powstał jeszcze w 
grudniu 1988 r. jako Komitet Obywa-
telski przy Przewodniczącym NSZZ 
„Solidarność” Lechu Wałęsie.

Wyborczy kontrakt

Ordynację wyborczą do wyborów 
4 czerwca Rada Państwa PRL przyję-
ła 7 kwietnia, kilka dni po zakończe-
niu obrad Okrągłego Stołu (6 lutego 
– 5 kwietnia), podczas których usta-
lono szczegóły kontraktu. Przyczyn 
częściowo wolnego i demokratycznego 
charakteru wyborów w 1989 r. można 
doszukiwać się jednak również w dłuż-
szym procesie historycznym. Po raz 
pierwszy hasło dopuszczenia zdelegali-
zowanej jeszcze wówczas „Solidarności” 
do działalności społeczno-politycznej 
padło przecież w trakcie kolejnej fali 
strajków w sierpniu 1988 roku. Mimo 
że tamte protesty, z głównym ośrod-
kiem w Gdańsku, miały dużo mniejszy 
zasięg niż osiem lat wcześniej, pokazały 
władzom PRL, że nie mogą dłużej igno-
rować „Solidarności” jako reprezentacji 
społeczeństwa, a samych robotników 
jako znaczącej siły społecznej. Można 
także ułożyć jeszcze dłuższy łańcuch 
przyczynowo-skutkowy, wskazując, że 
nie byłoby częściowej liberalizacji sys-
temu komunistycznego w 1989 r. bez 
trzech pielgrzymek Jana Pawła II do 
Polski w okresie PRL, zwłaszcza przeło-
mowej pierwszej z 1979 r., oraz sukcesu 
Sierpnia 1980.

Można postawić pytanie, dlaczego 
wielu związkowców, autentycznych 
antykomunistów, niewiele wcześniej 
siedzących w aresztach i więzieniach, 
a w czasie stanu wojennego będących 
świadkami śmierci swoich kolegów, 
zaakceptowało jedynie częściową, a nie 
w pełni wolną formułę wyborów, którą 
politolog i historyk prof. Antoni Dudek 
słusznie nazwał „reglamentowaną re-
wolucją”? Rozmawiając z nimi i czytając 
ich relacje z tego czasu, można wskazać 
kilka przyczyn. Po pierwsze, mieli oni 
świadomość społecznego marazmu pod 
koniec lat 80. i mniejszej skali oporu 
przeciw władzom PRL niż jeszcze kil-
ka lat wcześniej. Po drugie, przekonało 
ich stanowisko Kościoła katolickiego, 

4 czerwca 1989 roku – zwycięstwo „Solidarności”
„Wzywamy wszystkich do udziału w wyborach! Jest to szansa dla Pol-
ski. Dzisiaj i na przyszłość. Nie zamykamy oczu na to, że rządy w Polsce 
wciąż jeszcze nie staną się w pełni demokratyczne. Udział sił niezależnych 
w Sejmie i Senacie może jednak sprawić, że przemiany systemu rządzenia 
krajem będą się dokonywać szybciej. Naszym celem jest suwerenność 
narodu i niepodległość kraju. Dążymy do przebudowy gospodarki, by 
praca na nowo nabrała w Polsce sensu. Dążymy do ugruntowania praw 
obywatelskich i zapewnienia Polakom godnych warunków życia. Naszym 
celem jest naprawa Rzeczpospolitej” – z takim programem szli do wybo-
rów w czerwcu 1989 r. kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 
Trzydzieści lat temu Polacy po raz pierwszy od zakończenia II wojny świa-
towej mogli wybrać w sposób demokratyczny, niestety tylko częściowo, 
swoich przedstawicieli. Pokazaliśmy wówczas wspólnie czerwoną kartkę 
komunistycznym, narzuconym siłą elitom.

Z podziemia do parlamentu. Wyniki kandydatów 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
w województwie gdańskim

Wybory do Senatu, województwo gdańskie:
 Bogdan Lis – 459 085 głosów (73,43 proc.).
 Lech Kaczyński – 423 640 głosów (67,76 proc.).

Wybory do Sejmu, okręg gdański (nr 21):
 Jacek Merkel – 200 504 głosy (86,59 proc.), mandat nr 86.
 Jan Krzysztof Bielecki – 162 900 głosów (75,24 proc.), mandat nr 87.

Wybory do Sejmu, okręg gdyńsko-kaszubski (nr 22):
 Krzysztof Dowgiałło – 127,1 tys. głosów (75,4 proc.), mandat nr 90.
 Czesław Nowak – 93,8 tys. głosów (60 proc.), mandat nr 91.

Wybory do Sejmu, okręg wejherowsko-kaszubski (nr 24):
 Antoni Furtak – 84 291 głosów (78,16 proc.), mandat nr 98.

Wybory do Sejmu, okręg tczewski (nr 23):
 Olga Krzyżanowska – 106 229 głosów (79,59 proc.), mandat nr 95.

Od lewej: Lech Wałęsa, Szymon Pawlicki, Alojzy Szablewski, Lech Kaczyński, Bogdan Lis, Jacek Merkel i Jan Krzysztof Bielecki.
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trzech pielgrzymek Jana Pawła II do 

wielu związkowców, autentycznych 

w pełni wolną formułę wyborów, którą 
politolog i historyk prof. Antoni Dudek 

wolucją”? Rozmawiając z nimi i czytając 

kilka przyczyn. Po pierwsze, mieli oni 

koniec lat 80. i mniejszej skali oporu 
przeciw władzom PRL niż jeszcze kil-
ka lat wcześniej. Po drugie, przekonało 

wspierającego strategię stopniowych 
zmian politycznych. Po trzecie, wybo-
ry były konsekwencją Okrągłego Stołu, 
który dla wielu związkowców był szansą 
na ponowną legalizację „S”. Trzeba jed-
nak pamiętać, że rozmowy Okrągłego 
Stołu i wybory z 4 czerwca negowały 
środowiska z nurtu niepodległościowe-
go (Solidarność Walcząca, Polska Partia 
Niepodległościowa, Federacja Młodzie-
ży Walczącej), Grupy Roboczej Komisji 
Krajowej NSZZ „S” (działacze skupieni 
wokół Andrzeja Gwiazdy) oraz częścio-
wo środowiska młodzieżowej opozycji 
(Niezależne Zrzeszenie Studentów, 
Ruch Wolność i Pokój).

Wracając do samych wyborów, 
kandydaci „Solidarności” mogli wal-
czyć o 35 proc. mandatów (161) do 
Sejmu PRL X kadencji przeznaczo-
nych dla kandydatów bezpartyjnych 
oraz o wszystkie sto mandatów do 
Senatu PRL I kadencji, nowo powoła-
nej izby wyższej parlamentu. A zatem 
bezpieczny pakiet większościowy 65 

procent mandatów (299) sejmowych 
zapewniających władzę ordynacja za-
rezerwowała dla tzw. strony rządowej, 
czyli PZPR i stronnictw sojuszniczych 
(Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, 
Stronnictwo Demokratyczne) oraz 
tzw. koncesjonowanych ugrupowań 
katolików świeckich (Stowarzyszenie 
„Pax”, PZKS, Unia Chrześcijańsko-
-Społeczna). Ponadto utrzymanie 
władzy w kraju przez komunistów 
miało gwarantować powołanie nowe-
go urzędu Prezydenta PRL (zastąpił 
Radę Państwa), na którego w lipcu 
1989 r., już po wyborach, wybrano 
niedawnego twórcę stanu wojennego 
Wojciecha Jaruzelskiego. Podział man-
datów w wyborach do Sejmu sprawiał, 
że kandydaci strony rządowej i opozy-
cyjnej nie rywalizowali bezpośrednio, 
chociaż strona komunistyczna wysta-
wiła część swoich kandydatów, formal-
nie bezpartyjnych, jako konkurentów 
dla kandydatów KO „Solidarność” w 
walce o mandaty z puli bezpartyjnych. 
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Pierwszą turę wyborów zaplanowano 
na 4 czerwca, a drugą na 18 czerwca.

Wbrew przywołanej już białej le-
gendzie wyborów czerwcowych trzeba 
przypomnieć, że wciąż była to elek-
cja do Sejmu PRL (III RP powstała 1 
stycznia 1990 r.) i przebiegała w po-
dobnych okolicznościach, jak wcze-
śniejsze wybory. Wydział II Departa-
mentu III MSW inwigilował i zwalczał 
działania kandydatów opozycyjnych w 
ramach ogólnopolskiej sprawy obiek-
towej „Żądło” oraz regionalnych spraw 
obiektowych (w Gdańsku była to m.in. 
SO krypt. „Duet”). Celem esbecji było 
m.in. „wszechstronne rozpoznanie” 
działalności komitetów obywatelskich 
oraz „neutralizowanie negatywnych 
inicjatyw”. Funkcjonariusze SB zbierali 
informacje nt. programu kandydatów 
solidarnościowych i próbowali utrud-
niać przebieg ich spotkań wyborczych.

Komitet Obywatelski 
„Solidarność”

W całej Polsce spontanicznie i bez 
jednego usystematyzowanego wzorca 
organizacyjnego zaczęły powstawać 
lokalne i regionalne komitety obywa-
telskie, organizujące akcję wyborczą 
opozycji wobec władz PRL. Z reguły 
ilościowo dominowali w nich ludzie 
związani z „Solidarnością”.

Nie inaczej było w Gdańsku. W sto-
licy Pomorza, z inspiracji Tymczasowe-
go Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 

Gdański Komitet Obywatelski, który 
m.in. wziął udział w pierwszych wol-
nych wyborach samorządowych 27 
maja 1990 roku. W Gdyni 16 czerwca 
1989 r., a więc pomiędzy I i II turą wy-
borów, powstał Gdyński Komitet Oby-
watelski „Solidarność” na czele z Fran-
ciszką Cegielską. W GKO „S” działali 
również m.in. Mieczysław Kołakowski 
(wiceprzewodniczący), Mirosław Jezu-
sek, Jerzy Miotke i Ryszard Toczek. Po-
dobnie było w innych miejscowościach 
Pomorza. W kolejnych miesiącach 
powstało Porozumienie Komitetów 
Obywatelskich „Solidarność” Miast i 
Gmin Województwa Gdańskiego, które 
zrzeszało blisko czterdzieści lokalnych 
komitetów z całego regionu.

Kampania wyborcza

Komitety obywatelskie, zarówno 
centralny, jak i lokalne, miały kilka 
głównych zadań. Były to m.in. wybór 
kandydatów strony społecznej i zor-
ganizowanie im kampanii wyborczej, 
wybór i przeszkolenie przedstawicieli 

opozycji w komisjach wyborczych, a 
także… poinstruowanie społeczeństwa 
o formie głosowania. Wbrew pozorom 
ten ostatni punkt był bardzo ważny, po-
nieważ skomplikowane były nie tylko 
ordynacja wyborcza i podział manda-
tów, ale także sam sposób oddania waż-
nego głosu. Każdy wyborca otrzymywał 
plik list do głosowania – odrębne karty 
dla wyborów do Senatu, do Sejmu dla 
kandydatów z listy krajowej oraz do 
Sejmu dla kandydatów walczących o 
konkretny mandat. Przykładowo, jeśli 
w danym okręgu do Sejmu wybierano 
pięciu posłów, wyborca otrzymywał sie-
dem kart (po jednej na każdy mandat 
poselski oraz jedną na listę krajową i 
jedną do Senatu). Ponadto nie głoso-

„Tygodnik Wyborczy”

Ponowna legalizacja „Solidarności” 17 kwietnia 1989 r. i kampania wyborcza przed 4 
czerwca stały się katalizatorem prawdziwej eksplozji niezależnej prasy. 8 maja ukazał 
się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”, która jednak wkrótce straciła prawo do 
posługiwania się logo Związku. 2 czerwca do kiosków tra�ł reaktywowany „Tygodnik 
Solidarność”. Większość komitetów obywatelskich, także RKO „Solidarność” Gdańsk, 
wydawała własne biuletyny i informatory. Przykładowo KO w Cewicach wydawał 
„Echo Cewic”, a KO w Kościerzynie pismo „Kościerzak”. Podobną linię ideowo-progra-
mową prezentował „Tygodnik Wyborczy”, ogólnopolskie pismo członków i sympa-
tyków „S” wydawane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Gdańskiego. Dwa pierwsze 
numery pisma ukazały się dokładnie 4 i 18 czerwca, w dniach I i II tury wyborów. 
Redakcję tygodnika tworzyli m.in. Maciej Łopiński, Andrzej Liberadzki, Jacek Kurski, 
Małgorzata Sokołowska i Mariusz Wilczyński. Po wyborach „Tygodnik Wyborczy” 
przekształcił się w „Tygodnik Gdański”, który ukazywał się do 1991 r.

Regionalny Komitet Obywatelski „Solidarność” Gdańsk*

prof. Joanna Penson, prof. Aurelia Polańska, prof. Karol Taylor, Jacek Taylor, Jerzy 
Karziewicz, Mikołaj Kostecki, Halina Winiarska, Halina Słojewska, prof. Mariusz 
Żydowo, Jerzy Umiastowski, ks. Henryk Jankowski, ks. Stanisław Bogdanowicz, ks. 
Andrzej Czerwiński, Jan Góra, Donald Tusk, Krzysztof Bielecki, Aleksander Hall, Arka-
diusz Rybicki, Przemysław Gosiewski, Grzegorz Bierecki, Jerzy Antonowicz, Antoni 
Furtak, Małgorzata Gładysz, Szymon Pawlicki, Jarosław Kurski, Jerzy Miotk, Tadeusz 
Curzytek, Jacek Merkel, Lech Kaczyński, Bogdan Borusewicz, Krzysztof Dowgiałło, 
Bogdan Lis, Jan Hałas, Edward Szwajkiewicz, Franciszek Parchoniuk, Bogusław Gołąb, 
Maciej Łopiński, Olga Krzyżanowska, Roman Gałęzewski, Czesław Nowak, Zbigniew 
Iwaniuk, Mirosław Kamieński, Janina Wehrstein, Zbigniew Żakiewicz.

* Kolejność nazwisk zgodnie z oryginalnym komunikatem ws. powstania RKO w dniu 
19.04.1989 r.

Źródło: Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

„S”, 19 kwietnia 1989 r. ukonstytuował 
się Komitet Obywatelski ds. wyborów 
Regionu Gdańskiego „Solidarność”, 
używający powszechnie nazwy Regio-
nalny Komitet Obywatelski „Solidar-
ność” Gdańsk. Wśród 45 członków ko-
mitetu znaleźli się działacze związkowi 
i robotnicy, artyści, rolnicy, intelektu-
aliści i dziennikarze związani z jawną i 
podziemną „S”. Komisarzem RKO „S” 
w Gdańsku została Małgorzata Gładysz, 
a jej zastępcą, bardzo aktywnym organi-
zacyjnie w czasie kampanii wyborczej, 
aktor Teatru Dramatycznego w Gdyni 

Kandydaci „Solidarności” 
mogli walczyć o 35 proc. 
mandatów (161) do Sejmu PRL 
X kadencji przeznaczonych dla 
kandydatów bezpartyjnych 
oraz o wszystkie sto 
mandatów do Senatu PRL 
I kadencji, nowo powołanej 
izby wyższej parlamentu. 
A zatem bezpieczny pakiet 
większościowy 65 procent 
mandatów (299) sejmowych 
zapewniających władzę 
ordynacja zarezerwowała 
dla tzw. strony rządowej, 
czyli PZPR i stronnictw 
sojuszniczych.

Ulotka wyborcza.

wano poprzez postawienie znaku „x” 
przy wybranym kandydacie, ale przez 
skreślenie wszystkich nazwisk z wyjąt-
kiem danych popieranej osoby. Każde 
nazwisko musiało być przekreślone 
„własną” linią poziomą. Przekreślenie 
jedną linią całej karty oznaczało głos 
nieważny. Był to celowy zabieg władz 
PRL stosowany także we wcześniej-
szych wyborach. Komuniści liczyli, że 
wykorzystując pośpiech i gapiostwo 
wyborców łatwiej „przepchną” swoich 
kandydatów. W partyjno-rządowej 
propagandzie apelowano na przykład 
o głosowanie w całości na listę krajową, 
bez żadnych skreśleń. Takie zabiegi na 
nic się jednak zdały. Spośród 35 kandy-
datów z tej listy do Sejmu w I turze do-
stało się… dwóch, którzy dosłownie o 
ułamki procent przekroczyli wymaganą 
połowę głosów. Był to wybór ewident-
nie przypadkowy i niezamierzony przez 
wyborców. Tak się bowiem złożyło, że 
byli to kandydaci umiejscowieni na 
dole karty do głosowania, w miejscach, 
w których wyborcy mogli łatwo przy-
padkowo nie dokonać skreślenia.

Komitety obywatelskie zorganizo-
wały także zbiórkę podpisów poparcia 
dla solidarnościowych kandydatów (aby 
wystartować, należało zdobyć podpisy 
trzech tysięcy osób) oraz sprzedaż ce-
giełek na fundusz wyborczy. Mimo 
tylko częściowo wolnego charakteru 
wyborów, ludzie widzieli nadzieję w 

dopuszczeniu kandydatów „Solidarno-
ści” do startu. 

Ulotka wyborcza.

Szymon Pawlicki. Rzecznikiem komite-
tu był dr Jerzy Umiastowski z Akademii 
Medycznej w Gdańsku, natomiast za 
fundusz wyborczy odpowiadała Janina 
Wehrstein. Trzeba jednak pamiętać, 
że gdański komitet, tak jak inne, był 
w pewnej mierze podmiotem symbo-
licznym, mającym pokazać powszech-
ny charakter wyborczego „pospolitego 
ruszenia”. Decyzje ws. kandydatów 
podejmowało wąskie grono osób spo-
za komitetu, w tym przede wszystkim 
Bogdan Borusewicz jako przewodni-
czący Tymczasowego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”.

Już po wyborach, jesienią 1989 r. 
doszło do połączenia RKO „S” Gdańsk 
z osiedlowymi komitetami powstałymi 
w poszczególnych dzielnicach. Powstał 
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przekształcił się w „Tygodnik Gdański”, który ukazywał się do 1991 r.

jedną do Senatu). Ponadto nie głoso- Kandydaci „Solidarności” 
mogli walczyć o 35 proc. 
mandatów (161) do Sejmu PRL 
X kadencji przeznaczonych dla 
kandydatów bezpartyjnych 
oraz o wszystkie sto 
mandatów do Senatu PRL 
I kadencji, nowo powołanej 
izby wyższej parlamentu. 
A zatem bezpieczny pakiet 
większościowy 65 procent 
mandatów (299) sejmowych 
zapewniających władzę 
ordynacja zarezerwowała 
dla tzw. strony rządowej, Komitety obywatelskie zorganizo-
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Jeszcze w trakcie kampanii wy-
borczej zapanował entuzjazm i erup-
cja obywatelskiego zaangażowania. 
– Kampania wszystkich kandydatów 
„Solidarności” opierała się głównie na 
spontanicznym i bezinteresownym 
zaangażowaniu sympatyków Związ-
ku. Angażowali się i młodzi, i starsi. 
Pamiętam dwudziestolatków, którzy 
rowerami rozwozili po Gdyni moje 
plakaty, a z drugiej strony emerytów, 
którzy za ostatni grosz kupowali ce-
giełki wyborcze Komitetu Obywatel-
skiego. Inni kolportowali na własną 
rękę materiały wyborcze, przepisywa-
li je na maszynach do pisania, wozili 
kandydatów „Solidarności” własnymi 
samochodami na spotkania przedwy-
borcze. To było coś nowego. Od czasu 
stanu wojennego widziałem na Wy-
brzeżu społeczeństwo w marazmie, 
znużone codzienną pracą i szarością 
życia. W kampanii wyborczej duża 
część tego społeczeństwa się obudziła, 
uznała, że wreszcie coś od niej zależy 
i trzeba to wykorzystać – wspominał 
na łamach książki „Solidarni i nie-
podlegli” Czesław Nowak, startujący 
z Gdyni. Niekiedy takie społeczne 
zaangażowanie przybierało bardzo 
oryginalne formy. RKO „Solidarność” 
w Gdańsku przygotował m.in. ulot-
kę wyborczą skierowaną specjalnie 
do mieszkańców Kaszub. Na jednej 
stronie solidarnościowi kandydaci 
zapewniali o swoim przywiązaniu do 
tożsamości regionalnej i wsparciu lo-
kalnej samorządności, na drugiej zna-
lazła się specjalna wersja tradycyjnej 
piosenki-alfabetu „Kaszëbsczé nótë”, 
m.in. ze słowami: „Piancu chłepa, 
jedna białka, to drużyna nasza całka. 
A najlepsza do Senatu będzie dwójka 
nasza ta tu. To Kaczyński, a to Lis, na 
nich głosujemy dziś”.

Wyniki wyborów
Zarówno w skali kraju, jak i Po-

morza, wybory 4 czerwca okazały się 
klęską komunistów i wielkim zwy-
cięstwem „Solidarności”. Kandydaci 
Komitetu Obywatelskiego zdobyli 
160 z 161 możliwych do osiągnięcia 
mandatów do Sejmu i 92 mandaty do 
Senatu, mimo że aby zdobyć mandat, 
należało osiągnąć ponad 50 proc. po-
parcia w danym okręgu! Kropkę nad i 
postawili 18 czerwca w II turze (brali 
w niej udział dwaj kandydaci z najlep-
szymi wynikami z I tury, jeśli w danym 
okręgu nikt nie otrzymał ponad poło-
wy głosów), w której zdobyli ostatnie 
brakujące miejsce w Sejmie i siedem 
kolejnych w Senacie. Komitetowi Oby-
watelskiemu nie udało się zdobyć jedy-
nie mandatu w Pile, gdzie senatorem 
został późniejszy niesławny parlamen-
tarzysta Henryk Stokłosa.

W województwie gdańskim bez-
apelacyjny sukces odnieśli wszyscy 
kandydaci zgłoszeni przez stronę so-
lidarnościową: w okręgu gdańskim 
reprezentujący środowisko liberałów 
Jacek Merkel (przewodniczący Mię-
dzyzakładowego Komitetu Strajko-
wego w Stoczni Gdańskiej w sierp-
niu 1988 r.) i Jan Krzysztof Bielecki, 
w okręgu gdyńskim (także Rumia, So-
pot i Kosakowo) Krzysztof Dowgiałło 
(architekt, autor słów do „Ballady 
o Janku Wiśniewskim”) i lider porto-
wej „S” Czesław Nowak, w okręgu ka-
szubskim (m.in. Wejherowo) działacz 
NSZZ „S” Rolników Indywidualnych 
Antoni Furtak, w okręgu kaszub-
sko-kociewskim (m.in. Kościerzyna 
i Tczew) lekarka ze stoczniowej przy-
chodni w Gdańsku i działaczka „S” 
w służbie zdrowia Olga Krzyżanowska. 
Do Senatu w okręgu obejmującym całe 
województwo gdańskie bez problemu 

Ulotka wyborcza Czesława Nowaka.

Kandydat na senatora Lech Kaczyński.
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dostali się bohaterowie Sierpnia ’80 
Bogdan Lis i Lech Kaczyński.

Spektakularną klęskę ponieśli kan-
dydaci strony koalicyjno-rządowej. 
Do Senatu nie dostał się żaden z nich, 
do Sejmu – tylko pięciu (dwóch z li-
sty krajowej i trzech w swoich okrę-
gach, przy czym jednym z nich była 
formalnie startująca jako kandydatka 
ZSL, ale popierana przez „S” Teresa 
Liszcz). Frekwencja wyniosła 62 
proc., oddano około 10 proc. głosów 
nieważnych (częściowo zapewne z 
powodu skomplikowanej procedury 
głosowania). 

Aby uzupełnić skład izby niższej 
parlamentu, kandydaci komunistycz-
ni musieli wystartować w II turze wy-
borów 18 czerwca. Ponieważ liderzy 
„S” obawiali się, że społeczeństwo zi-
gnoruje dodatkową turę głosowania, 
w której nie startowali już kandydaci 
opozycyjni, namawiali w poszczegól-
nych okręgach do głosowania na bar-
dziej ugodowych kandydatów, w myśl 
hasła „Wybierzmy najlepszych spośród 
najgorszych”. Na Pomorzu takie popar-
cie otrzymali m.in. Tadeusz Fiszbach z 
PZPR i Tadeusz Bień z SD. Konieczna 
była także zmiana ordynacji wybor-
czej, za zgodą przedstawicieli Kościoła 
i „S”, aby w II turze ponownie mogli 
wystartować kandydaci rządowi z listy 
krajowej. Wcześniej komuniści byli tak 
pewni wygranej, że nie przygotowali 
rozwiązania na wypadek skreślenia 
przez wyborców całej listy.

„Nie” dla komunistów 
i Okrągłego Stołu

Jak interpretować wybory kontrak-
towe 4 czerwca? Była to elekcja wolna 
i demokratyczna, ale tylko w części 
rywalizacji wyborczej. Pamiętajmy, że 
pierwsze w pełni wolne wybory, wyra-
żające rzeczywistą wolę narodu, odbyły 
się dopiero 27 października 1991 r.

Bez wątpienia 4 czerwca 1989 r. 
Polacy pokazali czerwoną kartką ko-
munistom – zarówno za „całokształt” 
czterech dekad „Polski ludowej”, jak 
i przygotowany kontrakt Okrągłego 
Stołu. I trzeba przyznać, że dzięki 
zdecydowanemu zwycięstwu kan-
dydatów strony solidarnościowej 
udało się ten kontrakt nieco zmody-

fikować. Przecież ideą dopuszczenia 
„Solidarności” najpierw do rozmów z 
władzą, a później do udziału w wybo-
rach, było legitymizowanie dalszych 
rządów komunistów nad Wisłą. Nikt 
nie zakładał upadku PRL. Po wybo-
rach miał powstać kolejny PZPR-
-owski rząd na czele z Czesławem 
Kiszczakiem, „ubezpieczany” przez 
prezydenta Jaruzelskiego. Solidarno-
ściowa opozycja w Sejmie miała tylko 
firmować trwanie systemu.

Już po wyborach obie strony zro-
zumiały, że takiego układu sił społe-
czeństwo nie zaakceptuje. W kręgach 
PZPR oraz części opozycji jeszcze mię-
dzy I a II turą wyborów powstała idea 
tzw. wielkiej koalicji „umiarkowanych” 
części obu obozów. Jednak nawet takie 
rozwiązanie oznaczałoby odrzucenie 
przez elity polityczne woli społe-
czeństwa wyrażonej jednoznacznie 4 

czerwca. Polacy nie chcieli dalszych 
rządów komunistycznych. W tym 
kontekście dopiero zmontowanie w 
sierpniu 1989 r. przez Jarosława i Le-
cha Kaczyńskich, z poparciem Lecha 
Wałęsy, koalicji Obywatelskiego Klubu 
Parlamentarnego (utworzonego przez 
posłów strony solidarnościowej) z ZSL 
i SD, było skuteczną reakcją na wynik 
wyborów 4 czerwca 1989 r. 

Później III RP znacznie dłużej 
i wolniej niż oczekiwała to większość 
społeczeństwa, w tym ludzie „So-
lidarności”, odchodziła od swojego 
postkomunistycznego dziedzictwa. 
Nie zmienia to jednak faktu, że wy-
bory 4 czerwca 1989 r. były ważnym 
krokiem na drodze do wolnej Polski. 

Adam Chmielecki
Materiały wyborcze z 1989 roku 
pochodzą z Archiwum Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”
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Plakat wyborczy.
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– Przed 4 czerwca 1989 roku miał 
Pan podstawy do ambiwalentnych 
uczuć dotyczących zbliżających się 
wyborów...

– W „Solidarności” upatrywałem 
wszystkich najważniejszych cech funk-
cjonowania państwa, w którym będą lu-
dzie wolni, gdzie będą panować stosunki 
demokratyczne, a za myślenie inaczej nie 
stanie się nikomu krzywda. Tymczasem 
w przypadku naszego zakładu z osiągnięć 
Okrągłego Stołu uzyskaliśmy to, że pojawi-
ła się tylko wzmianka, iż sprawy wolności 
związkowej ureguluje przyszła ustawa. 

– Ustawa, której jeszcze w tamtym 
momencie nie było?

– Tak. A do tego czasu ludzie będą 
mogli gromadzić się w związku zawo-
dowym wskazanym przez pracodawcę. 
Tyle że był to związek pracowników woj-
ska utworzony w stanie wojennym przez 
władze wojskowe. Nie poddawaliśmy się, 

mimo że te władze zaprzeczały w trakcie 
rozmów, iż „Solidarność” Stoczni Ma-
rynarki Wojennej faktycznie istnieje. 
Działy się różne cuda, o których poin-
formował nas świętej pamięci Lech Ka-
czyński. Często zresztą rozmawialiśmy o 
tym, dlaczego władza nie chce zaakcep-
tować „Solidarności” w MON. Jeszcze 
przed 4 czerwca interwencję w naszej 
obronie podjął właśnie Lech Kaczyński. 
Przyjechał do stoczni na rozmowę z dy-
rektorem, by zaświadczyć, że są deklara-
cje, iż ustawa zostanie zmieniona, a do 
tego czasu „Solidarność” nie może być 
represjonowana. Dyrektor stwierdził, że 
jak dostanie rozkazy, to wcieli je w życie, 
a na razie takich nie ma, więc niczego 
nie będzie respektował. Lech Kaczyński 
oświadczył więc, że nie zostawi ludzi 
samych sobie oraz że dzisiaj wybory są 
częściowo wolne, ale wkrótce będą cał-
kowicie wolne, a czas prześladowań z 
tytułu działalności politycznej czy związ-

4 CZERWCA 1989 

O 4 czerwca 1989 roku rozmawiamy z MIROSŁAWEM KAMIEŃSKIM, przewodniczącym Sekcji Krajowej 
Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”

Mirosław Kamieński od 1972 zatrudniony w Stoczni Marynarki Wojennej, w sierpniu ’80 współorganizator akcji strajkowej 
i solidarnościowej w zakładzie, od listopada 1980 r. przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON i MSW NSZZ 
„Solidarność” internowany przez rok w Strzebielinku, w 1989 r. członek Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego „S” 

Dalsza walka po 4 czerwca
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Rozmowa z CZESŁAWEM NOWAKIEM, posłem w latach 1989–1993, prezesem Stowarzyszenia Godność 

Czesław Nowak, od 1960 r. pracownik Portu Gdańsk; uczestnik strajków w 1970, 1980, 1981 i 1988 roku;  aresztowany w 1982 r. i 
skazany na 4 i pół roku więzienia, osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach; aresztowany w 1988 r. za próbę zorganizowania strajku; 
od lipca 1988 r. przewodniczący Komisji Zakładowej „S” Portu Gdańsk; 1989–91 poseł z listy Komitetu Obywatelskiego „S”; 1990–95 
współzałożyciel PC; 1991–93 poseł PC; 1998–2006 radny miasta Gdańska; od 1993 r. współzałożyciel, prezes Stowarzyszenia Godność.  

Nie miałem zdjęcia z Wałęsą
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– Co pozostało z wygranej kandy-
datów Komitetu Obywatelskiego w 
częściowo wolnych wyborach z 4 i 18 
czerwca 1989 roku? 

– Część naszych ówczesnych kole-
gów zawierzyła liberalnej drodze trans-
formacji. Wielu przyłożyło do niej rękę. 
Przede wszystkim chcę jednak powie-
dzieć, że wyborów z 4 czerwca 1989 
roku nikt nam nie fundował. Pracowa-
liśmy dzielnie w porcie gdańskim na 
ten dzień od lat 70., a jako podziemna 
„Solidarność” od stanu wojennego. 
Daliśmy swoją daninę na wolność. 54 
portowców zapłaciło za nią aresztami, 
więzieniami, obozami internowania. 
Jeden z młodych portowców, Piotr Sa-
dowski, zginął 31 sierpnia 1982 roku w 
centrum Gdańska, wracając z pracy do 
domu i uciekając przed milicją rozpę-
dzającą demonstrantów. Byliśmy jedną 
z najlepiej zorganizowanych i działa-
jących komórek „Solidarności”, utrzy-
mywaliśmy kontakty z zagranicznymi 
związkami zawodowymi. 

– Opozycja była słaba w 1988 roku, a 
władze PRL, z generałami Jaruzelskim 
i Kiszczakiem, wiedząc, że parasol Mo-
skwy się zwija, szukały wyjścia...

kowej się skończył. W innych zakładach 
pracy odbywały się różne spotkania, wy-
bory. Nas tam zapraszano, widzieliśmy, 
że „Solidarność” wszędzie wraca, ale dla 
nas ta droga jest wciąż zamykana. 

– Czyli w przypadku „Solidarności” w 
zakładach wojskowych 4 czerwca nie 
wiązał się tylko z nadzieją, ale dalszą 
walką o to, żeby coś zmienić. 

– Tak można powiedzieć. Dostrzega-
liśmy przełom, ale jednocześnie od sa-
mego początku rozgorzała dyskusja, czy 
jest on rzeczywisty. To było bardzo trud-
ne, niektóre nurty w naszym środowisku 
przekonywały, że nie jest on pełny. 

– Część osób wzywała do bojkotu. 
– Tak, ale myślę, że przede wszyst-

kim wpływ na decyzję miało to, że Kościół 
zaakceptował tę drogę. Poza tym te kilka 
bardzo trudnych do przetrwania lat i po-
stawa solidarnościowa wśród ludzi wpły-

nęły, że ta część wolności była przyjmowa-
na z nadzieją, iż będzie się ona rozszerzać. 
Wtedy jeszcze nie dopuszczano myśli o 
tym, co się może stać z gospodarką, że ja-
kieś elity utorują sobie drogę do wielkich 
karier i majątków, a ogół społeczeństwa 
zostanie pozostawiony sam sobie. 

– Mówi Pan, że dyskutowaliście 
o 4 czerwca. Jakie argumenty pa-
dały z obu stron?

– Sam osobiście cały czas najbardziej 
zajmowałem się tym, żeby „Solidarność” 
mogła po prostu powrócić. Ale wszyst-
kie inne sprawy były bardzo mocno 
dyskutowane przez moich kolegów. Mó-
wili o wydarzeniach w Rumunii, które 
pokazywały bardzo ciernistą i krwawą 
drogę w przypadku braku porozumień. 
Trochę później zobaczyliśmy przykłady 
sąsiednich krajów, w których umiano 
rozliczyć się z przeszłością. Zakłada-
liśmy, że dojdzie do sprawiedliwego 
osądzenia przeszłości, a okazało się, że 
gruba kreska, którą publicznie ujawnił 
premier Mazowiecki, była przeszkodą 
w rozliczeniu się. Poza tym PZPR po-
zostawała w uprzywilejowanej pozycji, 
więc pojawiły się obawy, że partia może 
doprowadzić do ponownego zastosowa-
nia przemocy. Taki argument przeważał 
jeszcze przez jakiś czas. W tamtych wa-
runkach wydawało się że każda odwilż 
jest działaniem prowadzącym w pozy-
tywnym kierunku. I tak chyba należy 
uznać. Obecnie łatwo jest dokonywać 
osądów, ale myślę, że nie ma możliwo-
ści, aby w momencie, kiedy się coś dzie-
je, dokonać w pełni obiektywnej oceny. 
Mogę powiedzieć, że ludzie angażowali 
się w komitetach obywatelskich, w ko-
misjach wyborczych masowo siedziały 
osoby ze znaczkami „Solidarności” 
i czuło się nowego ducha. Nie były to 
w pełni wolne wybory, ale pewien etap 
praktycznego zakończenia stanu wojen-
nego, który według mnie trwał aż do 
1989 roku. 

– Oprócz „Solidarności” to opozy-
cji politycznej praktycznie nie było. No, 
może było w niej tysiąc osób. Owszem, 
były grupy wydające liczne podziemne 
pisma i broszury. Ja z kolegami redagowa-
łem i wydawałem „Portowca”, ale impet 
antykomunistycznej opozycji wygasał. W 
maju 1988 rok udało się dyrekcji portu 
zgasić strajk solidarnościowy ze Stocznią 
Gdańską im. Lenina, bo wypłacono na-
grody z zysku, czyli „pieniędzy chcecie, 
no to macie”. Mnie aresztowali 4 maja 
1988 roku za próbę strajku. Po trzech 
tygodniach mnie zwolniono, gdy strajki 
na Wybrzeżu wygasły. Z trudem udało 
się zorganizować strajk w sierpniu 1988 
roku. Dzięki nam opór trwał. Ludzie byli 
zmęczeni, z trudem zdobywali środki na 
jako takie życie. Mimo to władza zdawała 
się panować nad sytuacją...

– Na udział w wyborach Pan się zgo-
dził…

– Tak, bo ludzie mnie namawiali. Po 
tym, jak odmówił kandydowania Alek-
sander Hall. Zastanowiłem się, przemy-
ślałem. Skoro mieli do mnie zaufanie, 
więc się zgodziłem. Przecież port gdań-
ski miał sukcesy w podziemiu. Bogdan 
Borusewicz miał być przewodniczącym 

regionu, Janek Hałas jego zastępcą, a do 
mnie przyszli, bym kandydował. Nie z 
Gdańska, bo stąd szli Merkel i Bielecki, ale 
z Gdyni, z Rumi, z Kosakowa. Być może 
licząc, że raczej przegram. Przecież nikt 
wtedy nie wiedział, że będzie taki wer-
dykt, że tylu dostanie się głosami ludzi do 
Sejmu. Mandaty w puli 35 procent były 
dla wszystkich. Nie były gwarantowane 
dla opozycji. Konkurencja była. Ja o swój 
mandat rywalizowałem m.in. z posłanką 
Małgorzatą Niepokulczycką, z Janem Le-
ksztoniem, który robił biznesy. 

– Sam Pan nie był…
– Bardzo mi pomagał Szymon Paw-

licki, także późniejszy wiceprezydent 
Gdyni Ryszard Toczek, którego znałem 
z Potulic, z zakładu karnego. Nie miałem 
samochodu. Ludzie nas wozili na spo-
tkania. Pomoc była spontaniczna. Nikt 
nie pytał o czas, o koszt. Nikt nie pytał 
o zapłatę. Włączyli się działacze „Soli-
darności”, harcerze rowerami rozwozili 
plakaty, ulotki. Zebrań wyborczych od-
byłem, pamiętam, 37, w okręgu. Gardło 
i buty niemal zdarłem. Byłem w jednost-
kach wojskowych, choć tam tylko ofice-
rowie się z nami spotykali, i w domach 
opieki społecznej. Starzy ludzie ze łzami 

pytali o zmiany, o wolną Polskę. Rolnik 
w Wiczlinie mówił, że da na mnie głos, 
gdy otrzyma gwarancję, że dostanie 
przydział na ciągnik. Ja tłumaczyłem, 
że chodzi o to, by żaden talon nie był 
potrzebny, by można było traktor po 
prostu kupić.    

– Obrazki dalekie od wielkiej polity-
ki…

– Owszem. Księża gdyńscy przyjmo-
wali nas serdecznie. Ksiądz prałat Hilary 
Jastak dał przed moim wiecem Szymono-
wi Pawlickiemu fajkę Antoniego Abraha-
ma. I my pojechaliśmy na wyborczy wiec 
na stadion do Rumi z tą fajką. Ksiądz 
Jastak powiedział, że mamy tę fajkę po-

kazać ludziom na wiecu i powiedzieć, że 
to od niego, że my jesteśmy wiarygodni. 
Powiedział: przekażcie, że ja wam ją da-
łem. Powiedzieliśmy i pokazaliśmy fajkę 
Abrahama w Rumi na stadionie. 

– Wzruszająca opowieść, ale czy to 
była sielanka?

– SB nie odpuszczała. Wydali nawet 
specjalną instrukcję, jakie pytania zada-
wać na zebraniach wyborczych, by nas 
ich współpracownicy przepytywali. Mam 
do dzisiaj ten zestaw pytań. W końców-
ce kampanii, bodaj 2 czerwca, w Gdyni 
na placu Grunwaldzkim był wiec. Masa 
ludzi. Przemawiał Wałęsa, Lech Kaczyń-
ski, Dowgiałło i ja. Byłem być może na-
wet agresywny, jeśli chodzi o przyjaźń ze 
Związkiem Radzieckim, o rubla transfe-
rowego. Na drugi dzień na ul. Świętojań-
skiej rano pojawiły się ulotki wykonane 
na dość prymitywnej drukarence, takie 
dementi, że ja, Czesław Nowak, nie wyda-
ję pieniędzy otrzymanych z Zachodu na 
kampanię, że nie finansuje mnie dobrze 
sytuowana córka, która jest w RFN. Takie 
głupoty. Była to prowokacja, w której cho-
dziło o pokazanie, kto to ja niby jestem. 
Oczywiście, córka nie była majętna, a 
waluty nie posiadałem (śmiech). 

– Wybory Pan wygrał…
– Otrzymałem 62 procent głosów. 

– Zdjęcie z Lechem Wałęsą pomogło?
– A właśnie, że ja nie miałem zdjęcia z 

Wałęsą. Byłem na spotkaniu w stocznio-
wej sali BHP. Była tam potem sesja foto-
graficzna, ale ja pojechałem zobaczyć się 
z kolejarzami i zdjęcia nie zrobiłem. Nie 
było mi potrzebne. Na Wybrzeżu byłem 
znany. Pan nie znajdzie na plakacie mo-
jego zdjęcia z Lechem Wałęsą.   
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LEON STOBIECKI

Odszedł człowiek skromny, prawy, 
bezkompromisowy 

„Był jednym ze szczególnie zasłu-
żonych bohaterów pokojowej walki o 
Polskę wolną, solidarną i sprawiedliwą” 
– napisał prezydent RP, którego list zo-
stał odczytany podczas pożegnania 
związkowca. 

Jego dorosłe życie zaczęło się na 
przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku. 
Leon Stobiecki, rocznik 1933, w 1952 
roku ukończył kurs czeladniczy w Rze-
miośle Ślusarstwa i Naprawy Maszyn, 
a następnie kurs mistrzowski. Oba 
uwieńczyły zdane egzaminy. Jednocze-
śnie od końca lat 40. pracował na Wy-
brzeżu, m.in. w Kolejach Państwowych, 
Zakładach Tłuszczowych Wróblewski, 
Gdańskich Zakładach Radiowych oraz 
Gdańskiej Stoczni Remontowej, gdzie 
w grudniu 1970 roku współorganizował 
strajk. Uczestniczył, jak można prze-
czytać w Encyklopedii Solidarności, w 
demonstracjach na ulicach Gdańska, 
działał w Wolnych Związkach Zawo-
dowych Wybrzeża, był konstruktorem 
prostych drukarek, wyrzutni ulotek, 
drukarzem, kolporterem między in-
nymi „Robotnika Wybrzeża”, uczestni-
kiem niezależnych obchodów rocznic 3 
Maja, 11 Listopada oraz Grudnia ’70. W 
sierpniu 1980 roku organizował strajk 
w stoczni i był delegatem do MKS w 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jesienią 
został wiceprzewodniczącym Krajowej 
Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” 
Pracowników Cywilnych MON i MSW, 
a w grudniu 1980 roku przewodniczą-
cym Komisji Zakładowej „S” w Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni (praco-
wał w jej gdańskim oddziale). 

– Był pierwszy z naszego grona, 
który zainicjował strajk w Ośrodku We-
sterplatte SMW, a wyrażanie swobod-
nych poglądów w zakładzie wojskowym 
było wówczas czymś niezwykłym. Ta 
wolność ze zdwojoną siłą promienio-
wała na całe otoczenie pracownicze 
– wspomina Mirosław Kamieński, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Pra-
cowników Cywilnych MON „S”, który 
poznał Stobieckiego w czasie strajków 
sierpniowych. – Wybory na przewod-
niczącego w stoczni wygrał w sposób 
zdecydowany. Jego sposób działania i 
cechy charakteru zadecydowały o tym, 
że zyskał powszechne uznanie. Miał 
wspaniałe wystąpienia komentujące 
wydarzenia, do jakich wówczas docho-
dziło w kraju i w stoczni. 

Sekcja Pracowników Cywilnych 
MON i MSW została powołana do ży-
cia jeszcze w listopadzie 1980 roku, ale, 
mimo zawartych porozumień, miała 
poważne problemy. – Na większości 
obszaru kraju nie było kłopotów z 
tworzeniem związku, ale władze MON 
i MSW twierdziły, że Porozumienie 
Gdańskie ich nie obejmuje – wspomi-

na Mirosław Kamieński. – Trzeba było 
więc walczyć o to, żeby związek został 
zalegalizowany. 

Rok później zaczął się stan wojen-
ny. Leon Stobiecki, gdy dowiedział się 
o pierwszych zatrzymaniach, wyszedł o 
świcie z domu na Stogach i pieszo do-
tarł do Gdańska. Odwiedził parę osób, 
by na miejscu usłyszeć o kolejnych 
aresztowaniach, wywalaniu kolbami 
drzwi, niszczeniu mienia. Ruszył da-
lej i na piechotę poszedł aż do Gdyni; 
do mieszkania Alicji Matuszewskiej, 
przewodniczącej Komisji Zakładowej 
„S” przy Garnizonowej Administracji 
Mieszkań oraz Mirosława Kamień-
skiego (oboje zostali internowani). 
– Rozmawiał z moją mamą i bratem 
– wspomina Kamieński. – Dowiedział 
się, że już mnie zabrali. Być może, jeśli 
dotarłby wcześniej, kto wie, czy jego 
również by nie zgarnęli. W każdym 
razie, widząc ślady żołnierskich butów 
przed moim domem, domyślił się, kto 
przyszedł i po co.  

Będąc już w Gdyni, Leon Stobiec-
ki przedostał się na Oksywie, gdzie 
otrzymał schronienie, a następnie zo-
stał przemycony na teren stoczni. W 
tzw. międzyczasie dotarła informacja o 
tym, że u dyrektora zakładu odbędzie 
się spotkanie. – Leon został podstę-
pem poproszony do pomieszczenia, 
w którym zwykle urzędował dyrektor 
naczelny (choć wcześniej był ostrzeżo-
ny, żeby tam nie wchodził) – opowiada 
Kamieński. – Jednak poszedł, po czym 
został pobity, zakuty w kajdanki i wy-
wieziony do Strzebielinka. 

Leon Stobiecki miał specyficzny 
charakter, aby pokazać, że jest więź-
niem, dobrowolnie nosił typowy uni-
form zakładu karnego z naszywkami. 
Tak ubrany wychodził na spacerniak. 
„Synu, zapnij pas, podciągnij spodnie, 
stań na baczność przed oficerem Ma-
rynarki Wojennej” – powiedział kiedyś 
rozkazującym tonem do jednego z zo-
mowców. 

– Nie miał nic wspólnego z oficera-
mi, ale postawę wojskowego owszem, 
więc efekt był piorunujący – wspomi-
na Andrzej Drzycimski, który siedział 
w celi naprzeciwko. – Twardy, dumny, 
było widać, że idzie ktoś – dodaje.  

Jeszcze przed wprowadzeniem sta-
nu wojennego Leon Stobiecki zabiegał o 
zwrot kościoła garnizonowego na gdyń-
skim Oksywiu (postulat w tej sprawie 
został wysunięty przez załogę w czasie 
strajku). Temat podjął także podczas 
wizyty przedstawicieli Episkopatu Pol-
ski wśród internowanych w Strzebielin-
ku. Kilka razy otrzymywał propozycję 
wyjścia na wolność pod warunkiem, że 
nie będzie działał w „Solidarności”. Za 
każdym razem odpowiadał: „Nie ma 

LEON STOBIECKI, pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Stoczni 
Marynarki Wojennej, uczestnik strajków, działacz Wolnych Związków Za-
wodowych Wybrzeża, zmarł 9 maja 2019 r. 

mowy”. Więziono go więc aż do grud-
nia 1982 roku. 

– Przez to wszystko się rozchorował 
– wspomina Kamieński. –  Po okresie in-
ternowania zmuszony był przejść na ren-
tę. Mimo to dalej prowadziliśmy działal-
ność, choć wtedy już nielegalną. Byliśmy 
inwigilowani, więc pewnymi rzeczami nie 
mogliśmy się zajmować osobiście. 

– Po latach w raportach IPN wyczyta-
łem, że Leon był jedną z tych osób, które 
„należało dalej obserwować” – dodaje 
Andrzej Drzycimski. – To był wzorzec 
postawy członka „Solidarności”. 

– Był bardzo uważny na patriotyzm 
oparty na prawdziwych racjach stanu, 
sprawach ważnych dla Polski – tłuma-
czy Mirosław Kamieński. – W związ-
ku z tym aprobował dobre działania, 
niezależnie od tego, z jakich grup one 
wychodziły, a ganił takie, z którymi się 
nie zgadzał. Myślę, że należał do tych 
osób, które w miarę upływu czasu prze-
widywały, że nie będzie manny lecącej 
z nieba. Funkcjonując już jako emeryt, 
siłą rzeczy nie mógł uczestniczyć w tym 
wszystkim, co się działo w ostatnich kil-
ku latach. Ale do końca miał doskonałą 
orientację polityczną i zmysł społecz-
ny. Słysząc jego oceny różnych sytuacji, 
można było przypuszczać, że czynnie 
we wszystkim uczestniczy. 

W 2006 roku Leon Stobiecki został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 
roku Krzyżem Wolności i Solidarności. 

Zmarł 9 maja 2019 roku, mając 86 
lat. Spoczął na cmentarzu w Gdańsku 
Nowym Porcie. – Odszedł człowiek 
prawy i niezwykle odważny, lojalny 
wobec tych, z którymi i dla których 
wystąpił przeciwko komunistycznej 
dyktaturze – powiedział wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich, czytając list 
prezydenta RP. 

– Człowiek bezkompromisowy, kon-
kretny, uczciwy, który nigdy, cokolwiek 
robił, o jakąkolwiek sprawę występował, 
nie zabiegał o własną korzyść – mówi Mi-
rosław Kamieński. – Zarówno w stoczni, 
jeszcze w czasie tworzenia związku, jak 
i później, już jako jego przewodniczący, 
zawsze kierował się dobrem wspólnym. 
I to była najważniejsza cecha, która za-
wsze różniła go od niektórych polityków. 
Był działaczem, który funkcjonował dla 
dobra ogółu 

– Nie był koniunkturalistą, nie upa-
trywał w działalności własnego intere-
su – podsumowują Joanna i Andrzej 
Gwiazdowie. – Był związkowcem, który 
nie traktował „Solidarności” jako tram-
poliny do innej działalności. Myślał sa-
modzielnie, był jednym z tych, którzy 
trzeźwo patrzyli na to, co działo się w 
Polsce, jak i na działania Lecha Wałęsy, 
co niegdyś wymagało dużej odwagi. 

(witt) 

– Ale prezydentem został wówczas 
generał Jaruzelski. 

– Zostało to wyreżyserowane przez 
uczestników Okrągłego Stołu. To był 
wynik jakiejś ugody, o której dowie-
dzieliśmy się z upływem czasu, a nie 
od razu. Opinie osób, które zawczasu 
przestrzegały, że sprawy idą w złym kie-
runku, odbiją się na przyszłości Polski 
i może jednak warto trochę poczekać, 
by uzyskać pełną wolność – nie zyska-
ły uznania większości. Gdyby było in-
aczej, ludzie nie poszliby na wybory 4 
czerwca. 

– Wróćmy do „Solidarności” w MON. 
Jak zakończyły się problemy? 

– Ciągle mieliśmy problem, by 
utrzymać się w tych specyficznych 
resortach. Na początku reaktywowa-
liśmy „Solidarność” Stoczni Marynar-
ki Wojennej. W trakcie działalności 
otrzymaliśmy telegram z Wojskowych 
Zakładów Lotniczych numer 3 w Dę-
blinie z informacją, że oni również od-
tworzyli „Solidarność”, ale znaleźli się 
w takiej samej sytuacji jak my. Wtedy 
już wiedziałem, że nie jesteśmy sami i 
wojsko prędzej czy później będzie mu-
siało się z tym pogodzić, chociaż, gdy w 
innym zakładzie w Dęblinie powstała 
„Solidarność”, rozwiązany został cały 
zakład. Władze liczyły na to, że zanim 
wprowadzona będzie zmiana ustawy 
o związkach zawodowych legalizująca 
naszą działalność, to nas już wykończą. 
Przetrwaliśmy dzięki pomocy wielu lu-
dzi z „Solidarności” z różnych kręgów, 
a odtworzona Sekcja Pracowników Cy-
wilnych MON funkcjonuje do dzisiaj. 

Rozmawiał Tomasz Wittbrodt

– Rozbudzone 4 czerwca nadzieje się 
spełniły?

– Co ja miałem powiedzieć ludziom 
z rozwalonych zakładów pracy? Potem 
na nas gwizdali. Dużo spraw poszło nie 
tak. Zaczęto wyciągać ręce po majątek, 
po zakłady pracy. Oszukano ludzi nic 
niewartymi akcjami. Z OKP jedni poszli 
do ROAD, do liberałów. Próbowaliśmy 
się pozbierać. Ja poszedłem do PC.    

– Nie zaświeciła się ostrzegawcza 
lampka przy wyborze na prezydenta 
generała Jaruzelskiego, czy gdy PZPR 
się rozwiązała i sztandar wyprowadzi-
ła, a dalej była cenzura, SB?   

– Zaświeciła się na Uniwersytecie 
Warszawskim przed inauguracją Sej-
mu, gdy Bronisław Geremek został 
szefem klubu ze wskazania Wałęsy. W 
styczniu 1990 roku było duże zebranie 
w kinie Gedania. Mówiłem tam, że jest 
to moment, by przejąć majątek partyj-
ny, pozbyć się nomenklatury, zweryfi-
kować sądy, rozwiązać SB, przywrócić 
zwolnionych dziennikarzy. Wałęsa 
mnie wówczas gwałtownie przekony-
wał, że nie jesteśmy do tego przygoto-
wani. Było widać podziały, zaczęło się 
kreowanie autorytetów. W lutym 1990 
roku napisałem więc do Wałęsy, by ra-
zem domagać się wolnych wyborów. 
Odpowiedź nie nadeszła. W 1989 roku 
zwycięstwo odnieśli zwykli ludzie, któ-
rzy na nas zagłosowali. „Solidarność” 
ich jednoczyła, bo innej realnej siły nie 
było. Zwalczałem afery, domagałem się 
wolnych wyborów, ukarania winnych 
Grudnia 1970 i 1981. To, że zostaliśmy 
po wyborach z 1989 roku zmanipulo-
wani, nie moja to wina. 

Rozmawiał Artur S. Górski 

WSPOMNIENIE
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

Polski przemysł rósł w kwietniu 2019 r. 
w tempie aż 9,2 proc. w skali roku – wy-
nika z najnowszych danych GUS. To naj-
lepszy miesiąc od lipca ubiegłego roku. 
To jeden z kluczowych wskaźników 
wpływających na wzrost gospodarczy. 
Ekonomiści spodziewali się wzrostu, ale 
nieco wolniejszego - o 9,1 proc.

5186,12 zł – tyle wyniosło przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w kwietniu 2019 r. W porównaniu 
z marcem 2019 r. wzrosło o 0,4 proc., 
w porównaniu z kwietniem 2018 r. 
wzrost wynosił aż 7,1 proc.

5,6 proc. – tyle według szacunków 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wyniosła miesięczna 
stopa bezrobocia rejestrowanego 
w kwietniu 2019 r. W marcu tego 
roku wynosiła 5,9 proc.

81,6 proc. – taką wydolność osiągnął 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
po upływie pierwszych trzech mie-
sięcy tego roku. Wpływ składek do 
Funduszu był większy od ich wpływu 
w porównywalnym okresie 2018 
roku o 8,7 proc., osiągając nienoto-
wany dotąd poziom 49,9 mld zł.

11,9 proc.  – o tyle wzrósł poziom 
sprzedaży detalicznej w cenach sta-
łych w kwietniu 2019 r. w porówna-
niu z kwietniem ubiegłego roku.

8,6 proc. – o tyle wyższe były ceny 
paliw do prywatnych środków trans-
portu w kwietniu 2019 r. w porówna-
niu z kwietniem 2018 r.

LICZBA MIESIĄCA
Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina 
i Nela – tak nazywają się pierwsze 
w Polsce sześcioraczki, które 
20 maja br. przyszły na świat 
w Krakowie. Maluchy i ich mama 
czują się dobrze. 
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1989        2017 1989        2017 1989        2017
Zasoby 

mieszkaniowe
Przeciętna liczba 

osób na 
1 mieszkanie

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
1 mieszkania

Od października 2018 roku kierow-
cy nie muszą już wozić ze sobą dowodu 
rejestracyjnego samochodu ani potwier-
dzenia ważności polisy OC. Jednak wielu 
z nich woli mieć przy sobie dane pojazdu 
na wypadek ewentualnej „stłuczki”.

Z myślą o nich powstał mPojazd 
– nowa usługa dostępna w ramach bez-
płatnej aplikacji na smartfony mObywatel 
stworzonej na zlecenie Ministerstwa Cy-
fryzacji. Właściciele lub współwłaściciele 
samochodów (a także motorów, skuterów 
itp.) zarejestrowanych w Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów będą mogli wyświetlić na 
ekranie swoich smartfonów najważniej-
sze informacje o pojeździe (marka i mo-
del, rok produkcji, numer rejestracyjny, 

Osoby zaczynające pracę później 
niż o godzinie siódmej z rana z reguły 
cenią sobie możliwość przespania do-
datkowej jednej lub dwóch godzin wię-
cej – kto dobrowolnie zrezygnowałby 
z tego przywileju? Tymczasem w por-
tugalskich dużych miastach pojawił 
się oryginalny trend – imprezy przed 
rozpoczęciem pracy. Poranne dyskoteki 
rozpoczynają się o siódmej rano i zwy-
kle trwają trzy godziny. Jest muzyka, 

tańce, czasem nawet pojawia się śnia-
daniowy poczęstunek. Obowiązuje za-
kaz picia alkoholu – w końcu to zabawa 
przed pracą. Podobne imprezy spotyka 
się również w innych częściach świata – 
także w Polsce, a warszawskie poranne 
dyskoteki noszą nazwę technoranków. 
Bywalcy argumentują, że poranny ta-
niec jest świetnym sposobem na rozbu-
dzenie, a także zapewnia energię i zapał 
do pracy.

Dzieci poniżej drugiego roku życia 
w ogóle nie powinny korzystać z telewizo-
rów i komputerów, a młodsze niż pięciolet-
nie powinny spędzać przy nich najwyżej 
godzinę dziennie. Według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) wczesne dzie-
ciństwo jest czasem, kiedy kształtują się 
nawyki mające wpływ na całe późniejsze 
życie. Jeśli zatem małe dziecko przyzwy-
czai się do siedzącego trybu życia związa-
nego ze spędzaniem czasu przed różnego 
rodzaju ekranami, w przyszłości również 

będzie wolało oglądać �lmy i grać w gry
komputerowe niż uprawiać sport.  Kolej-
ną kwestią jest coraz częściej występujący 
u małych dzieci przewlekły niedobór snu 
wynikający z uzależnienia od elektroniki. 
A starsze dzieci? Badanie Adolescent Brain 
Cognitive Development wskazało, że dzie-
ci spędzające przed ekranami urządzeń cy-
frowych więcej niż dwie godziny dziennie 
osiągają gorsze wyniki w testach na myśle-
nie i sprawdzianach językowych od tych, 
które rzadziej korzystają z elektroniki.

PKB na mieszkańca w Polsce, mierzo-
ne parytetem siły nabywczej w dolarach 
międzynarodowych, w 2018 roku osią-
gnęło poziom około 32 tys. dolarów, co 
stanowi blisko 74 proc. średniej unijnej. 
A jak zmieniała się ta relacja na przestrzeni 

lat? W 2000 roku polskie PKB wynosiło 48 
proc. unijnego. Wynik poprawiał się w ko-
lejnych latach, by w 2012 roku zatrzymać 
się na poziomie 66 proc., a w 2015 roku 
osiągnąć 69 proc. średniej dla całej Unii 
Europejskiej.

W czasach PRL-u rynek mieszkanio-
wy, podobnie jak inne gałęzie gospodar-
ki, był zarządzany przez państwo. Żeby 
otrzymać mieszkanie, należało zapisać 
się do wspieranej przez nie spółdzielni 
mieszkaniowej, wpłacić niewielką zalicz-
kę i… uzbroić się w cierpliwość, bo ko-
lejka oczekujących była ogromna. Pano-
wał de�cyt mieszkaniowy – w 1988 roku
brakowało około 1,25 miliona lokali. W 
1989 roku zasoby wynosiły 10,9 miliona 
mieszkań, a przeciętna liczba mieszkań-

ców jednego lokum była na poziomie 
wskaźnika 3,42. 

Po wyborach w 1989 roku na rynek 
wkroczyły prywatne spółki budowlane, któ-
re z czasem zaczęły wypierać budownictwo 
spółdzielcze. W 2017 roku na rynku było już 
14,4 miliona lokali, a wskaźnik przeciętnej 
liczby mieszkańców w lokum zmniejszył się 
do 2,66. Pojawił się za to nowy problem – pie-
niądze. Ponieważ obecnie całość płatności 
przeszła na przyszłego lokatora, trudno jest 
wykupić mieszkanie, nie zaciągając kredytu.

Polskie mieszkania  
– w 1989 roku i dziś

Dowód rejestracyjny na smartfonie

numer VIN, termin badania technicznego 
i ubezpieczenie OC). Dodatkowo aplika-
cja uprzedzi ich o zbliżającym się końcu 
terminów badania i ubezpieczenia. Tak goniliśmy Zachód
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Dyskoteka przed pracą

Dogonimy, 
przegonimy!!!

Komputer  
nie powinien być nianią
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Francja lekceważyła Polskę i robiła błąd. Powinna od teraz zwra-
cać na nią większą uwagę, szanować ją i budować z nią wspólne 
projekty ekonomiczne i finansowe.

Bruno Le Maire, szef resortu gospodarki i finansów 
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DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU 
(CZĘŚĆ 5)

Pierwsze Święto 
Morza w Gdyni

Nowy polski kontrtorpedowiec ORP Grom ze swą załogą na pokładzie prezentującą 
broń. Obchody Święta Morza w Gdyni w 1937 roku.
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Ze względu na fakt, że rocznica zaślubin Polski z morzem przypadała zimą, 
będąc świętem lokalnym, postanowiono powiązać ją ze świętem kaszubskim 
– Nocą Świętojańską. Po raz pierwszy obchodzono Zaślubiny z Morzem łącznie 
z Nocą Świętojańską 24 czerwca 1923 roku. Była to odpowiednia pora, by to świę-
to z lokalnego przekształciło się w święto ogólnokrajowe, przyciągające do Gdy-
ni mieszkańców innych regionów kraju. W 1932 roku członek zarządu Oddziału 
Gdyńskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej wystąpił z wnioskiem, aby obchodzono je 
każdego roku 29 czerwca, w dniu św. Piotra, patrona rybaków. Jego myśl spotkała 
się z pozytywnym odzewem, a Henryk Telzlaff, redaktor naczelny miesięcznika 
„Morze”, organu Ligi Morskiej i Kolonialnej, zaproponował, by temu świętu nadać 
rangę ogólnopolską jako Święta Morza. Chodziło tu przede wszystkim o czynienie 
propagandy spraw morskich w Polsce.

Jednak pierwsze Święto Morza zostało zorganizowane 31 lipca 1932 roku ze 
względu na fakt, iż biskup chełmiński Stanisław Wojciech Okoniewski, będący też 
pierwszym biskupem morskim, musiał uczestniczyć w Kongresie Eucharystycznym 
w Lublinie. Na jego prośbę przesunięto obchody Święta Morza o miesiąc. Ale już 
od 1933 roku obchodzono je 29 czerwca.

Rozgłos, jaki w całym kraju nadała temu świętu Liga Morska i Kolonialna, posia-
dająca swe oddziały w większych miastach, spowodował napływ do Gdyni prawie 
100 tysięcy osób, w większości po raz pierwszy w życiu mogących ujrzeć morze 
i zobaczyć Gdynię. PKP udzieliły udającym się do Gdyni, głównie młodzieży, 65-
-procentowej zniżki, a wojsko rozstawiło ponad 70 namiotów, każdy na sto osób.

Zajrzyjmy zatem do opisu Święta Morza dokonanego przez ucznia jednego 
z gimnazjów w Białymstoku, w szkolnym „Głosie Ucznia”, znajdującym się w zbio-
rach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Autor nie ujawnił swego nazwiska. 

O 11 ukazał się okręt Mewa, z którego wysiadł Pan Prezydent i ministrowie. Tuż nad 
morzem stanął pięknie zbudowany ołtarz, naokoło ołtarza miejsca zajęły oddziały kawa-
lerii, piechoty, oddziały marynarki wojennej i wszelkiego rodzaju organizacje ze swoimi 
sztandarami. Jak okiem sięgnąć, niezliczone mrowie ludu zaległo wybrzeże. Rozpoczęła 
się uroczysta msza w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawicieli rządu 
sejmu, senatu, którą odprawił J. E. ks. biskup Okoniewski, pierwszy biskup morski. (…) 

Wreszcie powstał Pan Prezydent, a wtedy zerwała się burza entuzjastycznych 
okrzyków na cześć Głowy Państwa. Na godzinę 14 naznaczone było rozpoczęcie de-
filady. Punktualnie o 14 zasiadł w pięknie ubranej loży Pan Prezydent w otoczeniu 
ministrów. Rozpoczęła się defilada. Przed Panem Prezydentem przejechała zwinna 
kawaleria, tuż za nią postępowała szara piechota, oddziały marynarki wojennej, 
policja, P. W. sokoli, harcerze, strzelcy, przedstawiciele miast, Polacy z Ameryki, Cze-
chosłowacji, Litwy i niezliczone tłumy publiczności.

Doskonałe orkiestry grały porywające marsze. Poszczególne grupy pochodu były 
gorąco oklaskiwane. Najwięcej jednak oklasków zdobyło nasze wojsko. Nastrój był 
bardzo radosny. Nic dziwnego, wszak wszyscy przyjechali na Święto Morza, aby 
zamanifestować swe uczucia i złożyć ślubowanie, że Morza polskiego cały naród 
bronić będzie do ostatka. A morze w dzień ten przybrało cudną lazurową barwę 
i harmonizowało z niebem. (…)

Każda grupa niosła tablice z hasłami: Nie damy Pomorza Niemcom, Gdańsk to 
polskie miasto, musi być nasz itp. 

Aleksander Miśkiewicz

W rocznicę bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, kończącej II wojnę świa-
tową w Europie, 8 maja tego roku wysoki urzędnik gdańskiego magistratu 
stwierdził, że przyczyną II wojny było „złe słowo Polaka” i „złe słowo Niem-
ca”. I zrobił to w Gdańsku, nieopodal miejsc, w których zginęli obrońcy 
Poczty Polskiej i żołnierze obrońcy Westerplatte. 

DWA SPOJRZENIA W WOJENNE ROCZNICE 1939–1945

Gdańsk miastem wolności  
i polskości

8 maja br. podczas miejskich uro-
czystości upamiętniających 74 rocz-
nicę zakończenia II wojny światowej 
wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak 
mówił o powodach wybuchu wojny, 
wskazując w specyficzny sposób na 
mowę nienawiści, „złe słowo Polaka 
przeciwko innemu narodowi, Niemca 
przeciwko innemu narodowi”.  

– Co było na początku? Na począt-
ku było słowo, złe słowo. Słowo jednego 
przeciwko drugiemu. I to złe słowo było 
Polaka przeciwko innemu narodowi, 
Niemca przeciwko innemu narodowi. 
Europa została tym złym słowem po-
dzielona – mówił wiceprezydent Piotr 
Grzelak, nieopatrznie – jak mamy na-
dzieję – stawiając znak równości mię-
dzy agresorami a ich ofiarami. 

– To efekt kultu Wolnego Miasta Gdań-
ska uprawianego od lat przez liberalne 
władze miasta. Czyli zamazywanie różni-
cy między sprawcami i ofiarami II wojny. 
Lepiej się douczyć, odwiedzić Stutthof, Pia-
śnicę – radził wiceminister kultury i dzie-
dzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Grzelak zestawił los Erwiny Barzy-
chowskiej, najmłodszej 10-letniej ofiary 
ataku niemieckiego z 1 września 1939 r. 
na Pocztę Polską w Gdańsku, z losem 
dziewczynki w oblężonym i zdobywa-
nym w kwietniu i maju 1945 r. Berlinie.  

– Jesteśmy też nieopodal Muzeum II 
Wojny Światowej. W tym muzeum mo-

żemy na wystawie zobaczyć domek dla la-
lek. Domek dla lalek dziewczynki, Niem-
ki, która w oblężonym Berlinie chowała 
się w schronieniu, tymi lalkami się bawiła. 
Tym dwóm dziewczynom, młodym ko-
bietom, odebrano dzieciństwo, odebra-
no życie, odebrano to, czym możemy 
się dzisiaj wszyscy cieszyć – przemawiał 
Grzelak 150 metrów od miejsca zbrodni 
na 10-letniej Erwinie i pocztowcach, pół 
kilometra od Westerplatte. 

Niepomny słów oskarżyciela Hansa 
Giesecke i sędziego Kurta Bode w pro-
cesie gdańskich pocztowców, urzędnik 
uciekł się do analizy semantycznej:  

– Warto dzisiaj, wydaje się, przypo-
mnieć słowa przewodniczącego Rady 
Europejskiej, który mówił, że dzisiaj 
język powoli też zmienia się w złą stro-

nę. Coraz częściej używamy spójnika 
„albo”, a nie używamy spójnika „i”. Nie 
szukamy tych spójników, które łączą, 
tylko te spójniki, używamy tych spój-
ników, które dzielą – przekonywał wło-
darz, Wnet wybuchła też dyskusja na te-
mat projektu ustawy o inwestycjach w 
zakresie budowy Muzeum Westerplatte 
i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku. Wpro-
wadza ona rozwiązania, które mają 
usprawnić przygotowania i realizację 
inwestycji dotyczącej muzeum dla „za-
chowania unikatowych wartości histo-
rycznych, przestrzennych, materialnych 
i niematerialnych, symbolizujących bo-
haterstwo oraz ofiarę, poniesioną przez 
polskiego żołnierza”. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy, 
złożonej przez grupę posłów PiS, zapi-
sano: „Pole Bitwy na Westerplatte ma 
szczególne znaczenie dla historii oraz 
pamięci zbiorowej Narodu Polskiego 
jako miejsce będące symbolem rozpo-
częcia II wojny światowej – największe-
go konfliktu zbrojnego XX wieku”.  

Prezydent Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz za pomocą Twittera skry-
tykowała jej zapisy. 

– Z dużym zaniepokojeniem zauwa-
żyliśmy na stronach sejmowych projekt 
ustawy o budowie Muzeum Wester-
platte i Wojny 1939. W naszej ocenie, 
w ocenie władz miasta Gdańska, jest 
to kolejna próba przejęcia Westerplatte 
dla celów bardzo jasno określonych, dla 
celów politycznych – uznała prezydent 
Dulkiewicz, wyrażając dezaprobatę dla 
państwowego Muzeum Westerplatte.  

Swoistym nawiązaniem do przeszło-
ści z ostatniej dekady było np. nadanie 
nazwy „Rondo Graniczne Wolne Miasto 
Gdańsk i Rzeczpospolita Polska” infra-
strukturze w Kokoszkach,  ignorowanie 
faktu, iż półwysep Westerplatte został 
odkupiony z rąk niemieckich poprzez 
Kaszubę, który nabył teren na swoje na-
zwisko, a Mieczysław Jałowiecki, delegat 
polskiego rządu w Gdańsku, odkupił 
Westerplatte na własność państwa pol-
skiego. Kultywowanie pamięci Güntera 
Grassa, który zaciągnął się w 1944 roku 
do Waffen SS i fakt ten skrzętnie potem 
ukrywał, lub nazwanie gdańskiego tram-
waju imieniem naukowca Adolfa Bute-
nandta, który jako członek NSDAP miał 
też wkład w budowanie narodowosocja-
listycznych Niemiec, jest symbolicznym 
pobłądzeniem w lansowaniu obrazu 
wielokulturowego i otwartego miasta.  

I jeszcze jeden obrazek. 
Otóż od godzin popołudniowych 

3 maja br. aleja Zwycięstwa, główny 
trakt komunikacyjny Gdańska, była 
udekorowana wyłącznie flagami Unii 
Europejskiej. W święto Konstytucji 3 
maja wzdłuż alei nie wisiała ani jedna 
polska flaga, mimo że aleja Zwycięstwa, 
co stało się dobrym gdańskim obycza-
jem, z okazji ważnych wydarzeń jest tak 
dekorowana. 

Artur S. Górski

„Pole Bitwy na Westerplatte 
ma szczególne znaczenie dla 
historii oraz pamięci zbiorowej 
Narodu Polskiego jako 
miejsce będące symbolem 
rozpoczęcia II wojny światowej 
– największego konfliktu 
zbrojnego XX wieku”.  

Święty Jan Paweł II w czerwcu 1987 roku, mówiąc o koniecznej obronie wolności 
i praw obywatelskich, odwoływał się do historycznego przykładu bohaterskiej 
obrony Westerplatte w 1939 roku. 
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Rozpoznanie ataku na naszą grani-
cę w zasadzie jest dość proste, czujemy 
wówczas dyskomfort psychiczny wy-
wołany przez takie emocje, jak: strach, 
gniew, zaskoczenie, smutek, złość lub 
ogólne zdenerwowanie. Jeśli więc nagle 
poczujemy jakąś z tych emocji, skon-
centrujmy się na chwilę i zastanówmy, 
czy ktoś nie próbuje ingerować w nasze 
granice. Zmiany stanu emocjonalnego 
z lepszego na gorszy są sygnałem, że 
stało się coś wbrew naszej woli, możliwe 
nawet, że teraz ktoś nachodzi nasze gra-
nice. Warto być świadomym tego, co się 
wokół nas dzieje, warto wiedzieć, kiedy 
ktoś przekracza naszą granicę i staje się 
agresorem, lub też, kiedy my nieupo-
ważnieni wchodzimy na czyjś „teren”. 

Atakiem na granicę jest presja, czyli 
wymuszanie działań, których nie mamy 
ochoty wykonywać, dokonywana przez 
bezpośrednie naciski lub mniej jawną 
manipulację, na przykład: jeśli czegoś 
nie zrobisz (nie odkurzysz), to będzie 
mi bardzo przykro. Atakiem jest także 
stawianie nas w obliczu wydarzeń, na 
które nie wyrazilibyśmy zgody, mając 
wybór, tzn. osiąganie celów metodą 
faktów dokonanych. Przykładowo: 
wpadliśmy do ciebie na chwilkę, bo 
nasz pociąg odjeżdża dopiero za trzy 

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Rozpoznawanie ataków na granice 
psychologiczne
W majowym wydaniu „Magazynu Solidarność” pisaliśmy o roli, jaką odgry-
wają granice psychologiczne w życiu każdego z nas. Dowiedzieliśmy się, że 
każdy człowiek ma granice i w zależności od tego, w jakim są one stanie, 
możemy w sytuacjach społecznych przyjmować postawę agresora, ofiary 
lub postawę asertywną. Ważne jest także, aby umieć rozpoznać moment, 
w którym ktoś naszą granicę narusza i kiedy my lekceważymy czyjąś. 

godziny, zrobisz kawę, posiedzimy. 
Chyba nie masz nic przeciwko temu?

Raczej nie lubimy, gdy ktoś inter-
pretuje nasze zachowanie, diagnozuje 
nas, choć nie prosiliśmy o diagnozę, 
określa nasze cechy charakteru i oso-
bowości. Interpretuje zachowania, na 
przykład: twoje wymysły to klasyczny 
przejaw egocentryzmu. Ty chyba masz 
fobię społeczną, bo nie umiesz z nikim 
żyć w zgodzie. – To jest również atak.

Niektórzy ludzie (nie tylko troskli-
wi rodzice) celują w nadopiekuńczo-
ści, w wyręczaniu nas i chronieniu 
przed niewygodą, ostrzeganiu przed 
możliwymi do popełnienia błędami 
(na wyrost i wbrew naszej woli), udzie-
lają niepotrzebnych rad, nierzadko pod 
przykrywką życzliwości. Na przykład: 
chodź, usiądź tutaj, tak będzie lepiej i 
wygodniej. To również ataki na naszą 
granicę. Atakiem jest także potajemne 
ingerowanie w nasze prywatne sprawy, 
czyli inwigilacja. Czytanie korespon-
dencji, podsłuchiwanie rozmów, prze-
glądanie poczty, telefonów itp., a także 
kontrola, która polega na wypytywaniu 
o to, gdzie jesteśmy, co i z kim robimy; 
wymaganie, byśmy się ciągle meldowa-
li i natychmiast odpisywali na SMS-y i 
maile. Działania kontrolujące również 

często są skrywane pod płaszczykiem 
troski i chęci zadbania o nasze bezpie-
czeństwo. 

Zazwyczaj słusznie unikamy ludzi, 
którzy nie dopuszczają nas do głosu. 
Ten rodzaj agresji nazywamy inwa-
zją komunikacyjną, są to wszelkie 
działania ograniczające nam swobodę 
wypowiedzi w postaci przerywania, 
zagłuszania, wchodzenia nam w słowo, 
kończenia za nas zdań itp. (Nie kończ! 
Wiem, co masz na myśli!). Albo też 
kończenie za kogoś rozpoczętego zda-
nia. Osoby, które tak robią, często tłu-
maczą, że pokazują w ten sposób, że na-
dążają za tematem lub dobrze go znają. 
Jest to jednak atak na granicę, podobnie 
jak przytłaczanie sobą, traktowanie nas 
jak zbiornika na własne emocje, wra-
żenia i problemy. Zalewanie nieprze-
rwanym potokiem słów, bez względu 
na to, czy mamy chęć słuchać, czy nie.  
Przykładowo: wiem, że się śpieszysz, ale 
jeszcze powiem ci o… I bezpośredni, 
łatwy do rozpoznania atak werbalny, 
czyli wszelkie formy agresji słownej: 
ty kretynie!; jesteś kompletną idiotką; 
nic z ciebie nie wyrośnie, znowu to źle 
zrobiłeś.

Jak widać, wspólnym mianowni-
kiem takich zachowań jest lekceważe-
nie drugiego człowieka i jego potrzeb. 
Intruz atakuje, narusza, wkracza, nie 
biorąc pod uwagę tego, czego druga 
osoba chce, a czego nie chce, na co się 
zgadza, a na co nie. Liczą się wyłącznie 
jego potrzeby, oczekiwania i żądania. 
Inni są środkiem do celu. 

Warto zadać sobie pytanie: Czy wi-
dzimy sytuacje, w których inni doko-
nują inwazji na nasze terytorium psy-
chologiczne? Czy pozwalamy bezkarnie 
naruszać własną przestrzeń, czy stajemy 
do jej obrony? A może sami czasem je-
steśmy intruzami?

Na te pytania możemy odpowiedzieć 
sami, wystarczy przeczytać poniższy 
tekst i zastanowić się, jak często zda-
rzają nam się takie zachowania:
 Wchodzenie do czyjegoś biura lub 

pokoju bez pukania. 
 Mówienie przyjacielowi, że powi-

nien coś zrobić.
 Głaskanie dziecka po głowie, mimo 

okazywanej przez nie niechęci. 
 Przytulanie kogoś bez pozwolenia.
 Nieprzyjmowanie odmownej odpo-

wiedzi.
 Używanie bez pozwolenia czegoś, co 

należy do innego członka rodziny.
 Przyjęcie zaproszenia na imprezę 

w imieniu dziecka, męża lub innej 
bliskiej osoby.

 Powiedzenie komuś czegoś przykre-
go „dla jego dobra”.

 Nieszczere prawienie komplemen-
tów.

 Opowiadanie żartów z podtekstami 
seksualnymi, seksistowskimi, rasi-
stowskimi. 

Przykłady naruszania granic 
za N. Brown (Czyje to właściwie życie, 
Poznań 2004). 

Renata TkaczykAN
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25 LAT TEMU: CZERWIEC 1994

Manifestacje i wakacje
W tym roku „Magazyn Solidar-
ność” obchodzi 25 urodziny. Z 
tej okazji wracamy do tematów 
z pierwszych numerów naszego 
pisma. Tym razem wspominamy 
wydarzenia z wydania czerwco-
wego z 1994 roku.

Tematem nadającym ton nu-
merowi jest kontynuacja sprze-
ciwu „Solidarności” wobec nie-
realizowania obietnic przez rząd 
Waldemara Pawlaka. 27 maja w 
Warszawie odbyła się manifesta-
cja, której uczestnicy domagali 
się między innymi uwłaszczenia. 
Szczególne emocje wzbudziło 
zniesienie tak zwanego popiwku 
– podatku od ponadnormatyw-
nych wynagrodzeń (płaciły go 
przedsiębiorstwa, które prze-
kroczyły dopuszczalny poziom 
wynagrodzeń). Popiwek miał 
być narzędziem kontroli płac, 
miał również przyczynić się 
do przyspieszenia prywatyza-
cji przedsiębiorstw państwowych, hamować wzrost 
zatrudnienia, pobudzać produkcję i eksport. Według oceny Związku nie spełnił 
żadnej z tych funkcji, o wysokości płac powinny decydować raczej układy zbiorowe. 
Dziennikarka „Magazynu Solidarność” Mira Mossakowska zapytała związkowców z 
różnych organizacji zakładowych o relację między zniesieniem popiwku a wysokością 
ich płac. Pracownicy zgodnie stwierdzili, że ich płace nie wzrosły.

W czerwcowym numerze „Magazynu Solidarność” znalazł się też wywiad z Le-
chem Kaczyńskim, późniejszym prezydentem RP, a ówczesnym prezesem Najwyż-
szej Izby Kontroli. Podkreślał w nim, że przyczyną powstania wielu ówczesnych 
problemów gospodarczych było rozbicie części obozu solidarnościowego – nie-
którzy opozycjoniści porzucili ideały, z którymi szli do władzy, na rzecz lojalności 
wobec aparatu biurokratycznego, z którym się związali.

W czerwcowym „Magazynie” znajdziemy też artykuł Ewy Mathei na temat po-
trzeb żywnościowych w gospodarstwach domowych. Okazało się, że standard życia 
obniżył się w porównaniu z 1993 rokiem, a gospodarstwa domowe dotknięte bezro-
bociem, wielodzietne i utrzymujące się z niezarobkowych źródeł nie były w stanie 
zaspokoić potrzeb żywnościowych domowników. W związku z tym ludzie często 
zaprzestawali płacenia czynszu za mieszkania czy innych opłat, bo w przeciwnym 
razie musieliby zrezygnować z zakupu żywności. Jak wskazywały ankiety, aż w 42,7 
proc. gospodarstw domowych wiązano koniec z końcem z „pewną trudnością”, w co 
czwartym gospodarstwie – „z trudnością”, a w co piątym – „z wielką trudnością”.

W czerwcu nie mogło zabraknąć typowo letnich tematów i znajdziemy w „Ma-
gazynie” tekst o… lodach. Ceny lodowych przysmaków oscylowały wówczas mię-
dzy… 3,5 a 25 tys. złotych (jeszcze droższe były torty i rolady lodowe, których ceny 
osiągały wysokość nawet 65 tys. złotych). Oczywiście starych złotych, sprzed deno-
minacji. Innym letnim artykułem jest „Lato związkowców” – tekst o możliwościach 
wakacyjnego wypoczynku. Dowiadujemy się z niego, że ponad połowa Polaków 
w 1994 roku nie miała żadnych oszczędności i wydawała pensję na zaspokojenie 
bieżących potrzeb. Dziewięć milionów Polaków deklarowało jednak, że stać ich na 
letni wypoczynek. Współcześnie rodzinny wakacyjny wyjazd nad polskie morze lub 
w polskie góry staje się standardem, a wielu Polaków stać na wyjazd zagraniczny.

W „Magazynie Solidarność” pojawił się też artykuł o jego kolporterach – młodych 
ludziach zajmujących się roznoszeniem czasopisma, bo ich usługi były znacznie tańsze 
od oferowanych przez pocztę. „Magazyn Solidarność” ukazywał się wówczas w na-
kładzie 52 tysięcy egzemplarzy przynoszonych bezpośrednio do domów. Kolporterzy 
często spotykali się z przyjaznym przyjęciem, częstowano ich napojami i słodyczami.  

Martyna Werra

cę w zasadzie jest dość proste, czujemy 
wówczas dyskomfort psychiczny wy-
wołany przez takie emocje, jak: strach, 
gniew, zaskoczenie, smutek, złość lub 
ogólne zdenerwowanie. Jeśli więc nagle 
poczujemy jakąś z tych emocji, skon-
centrujmy się na chwilę i zastanówmy, 
czy ktoś nie próbuje ingerować w nasze 
granice. Zmiany stanu emocjonalnego 
z lepszego na gorszy są sygnałem, że 
stało się coś wbrew naszej woli, możliwe 
nawet, że teraz ktoś nachodzi nasze gra-
nice. Warto być świadomym tego, co się 
wokół nas dzieje, warto wiedzieć, kiedy 
ktoś przekracza naszą granicę i staje się 

Rozpoznawanie ataków na granice 
psychologiczne
W majowym wydaniu „Magazynu Solidarność” pisaliśmy o roli, jaką odgry-
wają granice psychologiczne w życiu każdego z nas. Dowiedzieliśmy się, że 
każdy człowiek ma granice i w zależności od tego, w jakim są one stanie, 
możemy w sytuacjach społecznych przyjmować postawę agresora, ofiary 
lub postawę asertywną. Ważne jest także, aby umieć rozpoznać moment, 
w którym ktoś naszą granicę narusza i kiedy my lekceważymy czyjąś. 

Manifestacje i wakacje
W tym roku „Magazyn Solidar-
ność” obchodzi 25 urodziny. Z 
tej okazji wracamy do tematów 
z pierwszych numerów naszego 
pisma. Tym razem wspominamy 
wydarzenia z wydania czerwco-

Tematem nadającym ton nu-
merowi jest kontynuacja sprze-
ciwu „Solidarności” wobec nie-

cji przedsiębiorstw państwowych, hamować wzrost 

Według OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Polska w 
2019 roku będzie czwartym, po Indiach, Chinach i Indonezji, najszybciej rozwija-
jącym się krajem na świecie. 

Zgodnie z prognozami Indie będą się rozwijać w tempie 7,2 proc., Chiny – 6,2 
proc., Indonezja – 5,1 proc. W Polsce PKB ma wzrosnąć w tempie 4,2 proc. Pro-
gnozy wzrostu dla naszej gospodarki przewyższają średnią, która wynosi 1,8 proc. 
dla wszystkich państw członkowskich OECD. Dzięki temu Polska wysuwa się na 
pozycję lidera pod względem tempa przyrostu PKB w 2019 roku.

(mig)

Polska wśród najszybciej rozwijających się 
krajów świata
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Coroczne zmagania o Puchar NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Wojennej w 
Gdyni zostały zorganizowane na 
jeziorze Wysoka w miejscowości Ka-
mień. Odbyły się w sobotę, 25 maja. 

Zawody zgromadziły blisko czter-
dziestu wędkarzy. Tym razem zwycięz-
cą okazał się Marian Formella, który 
zdobył puchar przechodni oraz otrzy-

mał pamiątkowy dyplom. Drugie miej-
sce zajął Tomasz Kowalewski, a trzecie 
Henryk Nogaj. Na dalszych pozycjach 
znaleźli się: Andrzej Suworow, Ryszard 
Cygański, Mirosław Szwarz, Przemy-
sław Schnaase, Krystian Moskała, Ro-
man Peplinski oraz Kazimierz Ulen-
berg.

Nagrody zwycięzcom i wyróżnio-
nym wręczali prezes Koła PZW Ma-

rek Szadach oraz wiceprzewodniczący 
NSZZ „Solidarność” w Stoczni Wojen-
nej Tadeusz Szymelfenig. Na koniec 
odbyło się spotkanie koleżeńskie. 

Warto dodać, że wydarzenie jest zali-
czane do Grand Prix na Najwszechstron-
niejszego Wędkarza Roku, które organi-
zuje Koło PZW nr 44 przy PGZ Stoczni 
Wojennej i NSZZ „Solidarność”. 

(witt)

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
REKRUTACJA SIĘ ROZPOCZĘŁA!
Wszystkich chętnych zapraszamy do zarejestrowania się na stronie internetowej 
projektu: http://nowekwali�kacje.eduportal.pl

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?
Postęp technologiczny i stale zmieniające się warunki wymuszają na nas ciągłą 
potrzebę dostosowywania się i pozyskiwania nowych umiejętności. Codziennością 
jest już korzystanie z komputera przy pracy biurowej, bankowości elektronicznej, 
sklepach internetowych, komunikacji za pośrednictwem Facebooka czy innych 
portali społecznościowych.
A może myślisz o zmianie pracy? Awansie? Znakomita większość ogłoszeń o pracę 
wśród oczekiwań pracodawcy wskazuje na sprawne posługiwanie się oprogramo-
waniem biurowym, zwłaszcza arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel.

KONTAKT 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Dziale Programów Europejskich Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: 
E-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl
Tel. 58 308 43 37 lub 58 308 43 29
Adres: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 128 i 129

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE!
Czas trwania: 24 godziny szkoleniowe
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wyko-
rzystanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do 
precyzyjnej analizy wprowadzonych danych, analizy danych przy założeniu zmien-
nych warunków wstępnych, zmiany sposobu prezentacji i agregowania danych oraz 
wykonywania skomplikowanych obliczeń. 
Szkolenie dostarcza również wiedzy niezbędnej do tworzenia makroinstrukcji 
automatyzujących wybrane procesy oraz tworzenia funkcjonalnych formularzy do 
wprowadzania danych. 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
 Zagnieżdżać funkcje z wykorzystaniem kryteriów ORAZ i LUB
 Stosować funkcje wyszukujące, funkcje daty i czasu, funkcje tekstowe, logiczne, 

matematyczne, statystyczne i �nansowe
 Stosować funkcje bazodanowe
 Wykorzystywać formuły tablicowe
 Tworzyć tabele przestawne i efektywnie z nich korzystać
 Korzystać ze scenariuszy
 Stosować narzędzia analizy warunkowej
 Nagrywać i uruchamiać makroinstrukcje
 Tworzyć formularze.

Efektywna praca w Microsoft Excel
Znakomite szkolenie praktyczne oparte o przykłady z najczęściej 
występujących sytuacji zawodowych

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Zawody wędkarskie o puchar „Solidarności” 

Książka „Lwy nadchodzą” prof. 
Vladimíra Palko, słowackiego polity-
ka i matematyka, pokazuje, jak w ciągu 
pół wieku walkę klas zastąpiła walka 
płci, także na salonach brukselskich. 
Tyrania gender, aborcja i eutanazja 
niszczą godność i prawa człowieka. 
Książka niesie jednak również pozy-
tywne przesłanie. Profesor Palko wska-
zuje, że chrześcijanie w Europie muszą 
przygotować się na represje, a nawet 
męczeństwo (stąd tytuł), ale możemy 
jeszcze obronić chrześcijańskie dzie-
dzictwo i tożsamość Europy. Teraz 
– dzięki wspólnej edycji wydawnictw 
Patria Media i Tysol, książka ukazuje 
się w Polsce. Już dostępna w sprzeda-
ży: www.patrioteka.pl.

KSIĄŻKA

Lwy nadchodzą
 „Lwy nadchodzą” prof. 
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Lwy nadchodzą

Członkowie Sekcji Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „S” Regionu Gdańskie-
go wiedzą, jak się integrować i jak 
w interesujący sposób spędzić czas. 
W maju br. wyruszyli do Italii i na 
Lazurowe Wybrzeże.

Wyprawa zaczęła się od malowni-
czego Innsbrucku w Tyrolu. W tym do 
zwiedzenia była znana skocznia nar-
ciarska i dom ze złotym dachem. Po-
tem marszruta zawiodła podróżników 
do Bergamo (tam Pałac Della Ranione) 
i Mediolanu, stolicy europejskiej mody i 
muzyki. Zwiedzanie Lombardii rozpo-
częło się od gotyckiej katedry Narodzin 
św. Marii oraz renesansowego Castello. 
Tam też turyści odwiedzili Piazza della 
Scala z pomnikiem Leonarda da Vinci 
i gmach słynnego Teatro Alla Scala oraz 
elegancki pasaż handlowy Galerię Wik-
tora Emanuela II.

Kolejny dzień przyniósł wycieczkę 
na Wyspy Leryńskie. W Cannes uczest-
nicy wycieczki obejrzeli Pałac Festiwa-
lowy i Kongresowy. I to w przededniu 
festiwalu. 

Była jeszcze Nicea, Monako, Monte 
Carlo, portowa Genua, Werona...

– Za nami fantastyczna wycieczka. 
Program był profesjonalnie przygo-
towany i dostosowany do możliwości 
wszystkich jej pięćdziesięciu uczestni-
ków. Każdy znalazł coś dla siebie. Po-
zostały wspomnienia i zdjęcia – mówi 
Zbigniew Lachowicz, członek Koła 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Soli-
darność” Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa”.

Czas na kolejną eskapadę naszych 
związkowców.

(asg)
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WYROK W SPRAWIE WAŁĘSA – JAGIELSKI

PRAWO

Były prezydent RP Lech Wałęsa ma 
przeprosić Henryka Jagielskiego, by-
łego pracownika Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina, za nazwanie go agentem 
Służby Bezpieczeństwa. Tak orzekł 7 
maja br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku. 
Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił 
tym samym apelację pełnomocnika 
Wałęsy od wyroku sądu niższej instan-
cji i zakazał Wałęsie dalszego rozpo-
wszechniania twierdzeń o współpracy 
Jagielskiego ze służbami PRL. 

Chodzi o oskarżenia sformułowane 
przez Wałęsę, że Jagielski, jeden z lide-
rów strajku w grudniu 1970 roku, miał 
być agentem Służby Bezpieczeństwa 
oraz miał pobić kolegę w pracy. To mię-
dzy innymi na Jagielskiego miał dono-
sić TW „Bolek”. Jagielski wymieniał też 
innych stoczniowców pokrzywdzonych 
donosami „Bolka”.

W 2016 roku w mediach społecz-
nościowych oraz w styczniu 2017 roku 
podczas konferencji naukowej orga-
nizowanej przez IPN Wałęsa zarzucił 
Jagielskiemu współpracę z UB i z SB.      
Lech Wałęsa utrzymywał przy tym, że 
Henryk Jagielski również brał udział 
w bójce, a w latach 50. uczestniczył 
w tajnym sprzysiężeniu. Jagielski w od-
powiedzi złożył pozew o ochronę dóbr 
osobistych. Domagał się przeprosin 

w mediach i 20 tysięcy złotych zadość-
uczynienia.

Jagielski figurował w wypisie z kar-
toteki ewidencyjnej świadczącej o re-
jestracji przez SB, o czym dowiedział 
się po latach od historyka dr. hab. 
Sławomira Cenckiewicza. Został on 
zarejestrowany w latach 60. jako TW 
ps. „Rak”. Dokładna data rejestracji nie 
jest znana. IPN nie ma żadnych mate-
rialnych śladów współpracy ze służba-
mi Jagielskiego. Zeznając jako świadek 
Cenckiewicz mówił, że do rzekomej 
współpracy Henryka Jagielskiego nie 
ma też żadnego odwołania w materia-
łach z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. 

Sam fakt rejestracji Jagielskiego 
jako TW „Rak” – czego ten nie kwe-
stionował – nie upoważnia, w ocenie 
sądu, do postawienia mu przez Wałęsę 
zarzutu bycia tajnym współpracowni-
kiem. Oprócz kontaktów z organami 
bezpieczeństwa państwa współpraca 
musi mieć charakter świadomy, musi 
być tajna i wiązać się z operacyjnym 
zdobywaniem informacji. 

Postępowanie trwało rok. Sąd Okrę-
gowy w Gdańsku nie potwierdził racji 
Wałęsy i w lutym ub.r. nakazał Lechowi 
Wałęsie zapłacić Jagielskiemu 15 tysięcy 
złotych tytułem zadośćuczynienia oraz 
złożyć przeprosiny na piśmie, a także 
opublikować ich tekst w mediach. Wa-
łęsa od tego wyroku się odwołał, złożył 

apelację, a jego pełnomocnik utrzymy-
wał, że były prezydent ze starannością 
zbadał historię działalności powoda, 
czyli Jagielskiego. Pełnomocnik Jagiel-
skiego utrzymywał zaś, że Wałęsa nie 
miał dowodów na swe twierdzenia.  

– Pozwany jest osobą, która z ra-
cji własnych doświadczeń doskonale 
zna wszelkie niuanse funkcjonowania 
Służby Bezpieczeństwa, doskonale wie 
o tym, że sam fakt rejestracji nie jest 
równoznaczny z agenturalną współpra-
cą tejże osoby – mówił pełnomocnik Ja-
gielskiego, a wypowiedzi Lecha Wałęsy 
nie realizowały interesu społecznego, 
a jedynie jego własny.   

Henryk Jagielski w latach 1950–1981 
był pracownikiem Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. W grudniu 1970 roku współor-
ganizował strajk, był członkiem komi-
tetu strajkowego, po grudniowej ma-
sakrze domagał się ukarania winnych 
strzelania do robotników. Od 1978 roku 
był współpracownikiem WZZ Wybrze-
ża. W sierpniu 1980 roku współorga-
nizował strajk w Stoczni Gdańskiej. Po 
13 grudnia 1981 roku pozostał na Za-
chodzie (przed wprowadzeniem stanu 
wojennego wraz z delegacją stocznio-
wej „Solidarności” przebywał w RFN). 
Organizował demonstracje w Bremie 
przeciwko stanowi wojennemu i pomoc 
dla represjonowanych w Polsce. 

(asg)

Były prezydent ma przeprosić 

Koledze Sławkowi Grabanowi, członkowi Prezydium NSZZ „Solidarność”  
w Polskiej Grupie Zbrojeniowej Stoczni Wojennej w Gdyni,

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teścia
składają Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”  

w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

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

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.
Franciszek Salezy

Wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu Pani Annie Marlewskiej 
oraz Rodzinie z powodu śmierci 

Mamy
składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni oraz Koło NSZZ „Solidarność” 
przy Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni 

Z głębokim żalem informujemy, że  28 maja 2019 r. 
w wieku 77 lat odszedł nasz kolega związkowiec 

ś.p.

Ludwik Jakubek
wieloletni działacz NSZZ „Solidarność” w Pruszczu Gdańskim.
Ludwik Jakubek ukończył Liceum Pedagogiczne w Kościerzynie 
i Studium Nauczycielskie. Pracował jako nauczyciel w Łęgowie.  

Do Związku wstąpił w roku 1980. Mieszkał w Straszynie.
Po przejściu na emeryturę działał w Organizacji Terenowej NSZZ „S” 

Emerytów i Rencistów Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu 
Gdańskim. Przez kilkanaście lat kierował biurem oddziału NSZZ 

„Solidarność” w Pruszczu Gdańskim.
W latach 1994–2002 był członkiem Rady Sekcji NSZZ „S” gdańskiej oświaty, 

w latach 2002–06 członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.  
Od 2002 do 2019 r. był delegatem na WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają członkowie i pracownicy 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Jak wygląda w praktyce równość 
i sprawiedliwość w wykonaniu 
właścicieli Agory, wydawcy „Gaze-
ty Wyborczej”, przekonali się szere-
gowi jej pracownicy. Z jednej strony 
w spółce trwają zwolnienia pracow-
ników, z drugiej strony członkowie 
Rady Nadzorczej otrzymują znacz-
ne podwyżki. 

Poniżej treść oświadczenia Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Agorze i Inforadiu (ta druga spółka 
to nadawca TOK FM, którego współ-
właścicielem jest „Polityka”).

W związku z projektem uchwały, 
przedstawionym do przyjęcia przez wal-
ne zgromadzenie spółki 13 czerwca br., 
dotyczącym podniesienia wynagrodzenia 
członkom Rady Nadzorczej – Komisja 

Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Agora S.A. i Inforadio Sp. z o.o. apeluje 
do zgromadzenia o jej odrzucenie.

W spółce trwa jeszcze zwolnienie 
zbiorowe, w wyniku którego pracę straci 
przeszło 150 osób – naszych przyjaciół, 
kolegów, także działaczy związkowych. 
Nasza komisja działa niespełna 8 lat, 
negocjowaliśmy warunki 5 zwolnień 
zbiorowych, co daje średnią na półtora 
roku.

Ci, którzy zachowali pracę, musieli 
się godzić na cięcia wynagrodzeń i ho-
norariów, nieodpłatne przejmowanie do-
datkowych obowiązków po zwolnionych, 
ogólne pogarszanie warunków pracy, na 
każdym kroku słysząc „spółka nie ma 
pieniędzy”.

Jednocześnie ci, którzy stali przez ten 
czas na czele spółki, nie ponosili żadnych 

wyrzeczeń. Inkasowali wielomilionowe 
premie, hojne stałe wynagrodzenia i dy-
widendy.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, 
że wynagrodzenie członków Rady 
Nadzorczej „pozostaje na niezmienio-
nym poziomie od 14 lat”. Większość 
pracowników Agory bardzo by chciała 
powiedzieć to samo o sobie – chcieli-
byśmy nie doświadczyć żadnej obniżki 
od 2005.

Uważamy, że w obecnej sytuacji 
podniesienie wynagrodzenia członkom 
Rady Nadzorczej będzie niemoralne. 
Niech najpierw jakąkolwiek, choćby 
symboliczną, poprawę swojej sytuacji 
poczują szeregowi pracownicy – dopiero 
potem zajmijmy się dawaniem tym, któ-
rzy i tak mają już dużo – czytamy dalej 
w oświadczeniu.

Dla jednych podwyżki, dla drugich zwolnienie

Według Eurostatu w krajach euro-
pejskich najwięcej za godzinę pracy 
można zarobić w Norwegii i w Danii. 
Najmniej pracownik otrzyma w Bułga-
rii i Rumunii. Pomiędzy tymi krajami 
koszty różnią się ośmiokrotnie. Polska 
zdecydowanie skraca ten dystans. Są 
z tego zadowoleni pracownicy, ale już 
nie pracodawcy czy inwestorzy.

Dane za 2018 r. dotyczące kosztów 
pracy w krajach Unii Europejskiej opraco-
wane przez Eurostat nie obejmują admi-
nistracji publicznej i rolnictwa. Wynika z 
nich, że jedna godzina pracy w gospodar-

ce średnio kosztowała 27,4 euro. Najbliżej 
tej średniej jest Wielka Brytania. W kilku 
krajach „starej Unii”, a więc w Hiszpanii, 
Portugalii, Grecji, na Cyprze i Malcie, 
koszty pracy są niższe. W pozostałych są 
zdecydowanie wyższe. W Norwegii go-
dzina pracy kosztuje 50 euro.

W Europie Środkowej i Wschodniej 
praca jest zdecydowanie tańsza. I tak 
w Bułgarii za godzinę robotnik otrzymy-
wał w 2018 r. 5,4 euro, a w Polsce 10,1 euro. 
Eurostat podaje, że w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat średni koszt godziny pracy w UE 
wzrósł o jedną czwartą. W Bułgarii uległ 

on podwojeniu – z 2,6 do 5,4 euro. Podob-
nie jest w krajach bałtyckich – na Litwie, 
w Estonii i Łotwie. W Polsce koszty pracy 
powiększyły się o jedną trzecią – z 7,6 do 
10,1 euro za godzinę. Ta dynamika wzrostu 
kosztów pracy wiąże się z pogłębiającym 
się brakiem rąk do pracy, co wymusza na 
pracodawcach podnoszenie wynagrodzeń 
pracowników. Cieszą się z tego pracowni-
cy, ale już nie inwestorzy, których wzrost 
kosztów pracy, a tym samym kosztów pro-
dukcji może zniechęcać do inwestowania 
w naszym kraju. 

(mig)

Różne koszty pracy
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Nowelizacja reguluje postępowanie 
związane z poszukiwaniem pracow-
ników. Zmieniony art. 221 § 1-5 k.p. 
określił zakres danych osobowych 
osób ubiegających się o zatrudnie-
nie, których pracodawca może żą-
dać w procesie rekrutacji.

Zgodnie z nowymi przepisami pra-
codawca żąda od osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie – kandydata do pracy 
podania danych osobowych obejmują-
cych: (art. 221 § 1)
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. datę urodzenia,
3. dane kontaktowe wskazane przez 

taką osobę,
4. wykształcenie,
5. kwalifikacje zawodowe,
6. przebieg dotychczasowego zatrud-

nienia.
Dostosowując zmiany w kodeksie 

pracy do obowiązującego już Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
RODO przepisy nakładają na praco-
dawcę obowiązek oceny, czy wszystkie 
zgromadzone dane są konieczne w celu 
zatrudnienia określonej osoby. Dlatego 
też nowe przepisy stanowią, że danych 
dotyczących: wykształcenia, kwalifika-
cji zawodowych i przebiegu dotychcza-
sowego zatrudnienia pracodawca żąda 
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do 
wykonywania pracy określonego rodza-
ju lub na określonym stanowisku.

Przed zmianą przepisów pracodaw-
ca miał prawo żądać od kandydata do 
pracy podania następujących danych:
1. imienia (imion) i nazwiska,
2. imion rodziców,
3. daty urodzenia,
4. miejsca zamieszkania (adresu do 

korespondencji),
5. wykształcenia,
6. przebiegu dotychczasowego zatrud-

nienia.
Powyższe zmiany służą realiza-

cji przewidzianej w art. 5 ust. 1 lit. C 
RODO zasady minimalizmu przetwa-
rzania danych.

Zgoda pracownika

Gromadzenie danych osobowych, 
innych niż obowiązkowe, osoby ubiega-
jącej się o zatrudnienie lub pracownika, 
możliwe będzie również na podstawie 
zgody. Zgoda musi odpowiadać wszyst-
kim wymogom przewidzianym zarów-
no w RODO, jak również w przepisach 
kodeksu pracy.

W szczególności, w przypadku da-
nych szczególnie chronionych, dane 
osobowe będą mogły być przetwarza-
ne wyłącznie, gdy przekazanie tych da-
nych osobowych następuje z inicjatywy 
osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
lub pracownika (w przeciwieństwie do 
przetwarzania danych zwykłych, które 
mogą być pozyskiwane z inicjatywy 
pracodawcy, pracownika lub osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie).

Szczególne kategorie danych oso-
bowych (dawniej tzw. danych wrażli-
wych), o których mowa w art. 9 ust. 1 
rozporządzenia RODO, to dane ujaw-
niające m.in. pochodzenie rasowe lub 
etniczne, przekonania religijne, orien-
tację seksualną czy też dane biome-
tryczne służące do zidentyfikowania 
osoby (oraz innych wymienionych w 
art. 9 ust. 1 RODO).

Do przetwarzania danych osobo-
wych, o których mowa powyżej, mogą 
być dopuszczone wyłącznie osoby po-
siadające pisemne upoważnienie praco-
dawcy do przetwarzania takich danych, 
a osoby dopuszczone do ich przetwa-
rzania obowiązane są do zachowania 
tajemnicy.

Z możliwości przetwarzania da-
nych osobowych osoby ubiegającej 
się o zatrudnienie lub pracownika na 
podstawie ich zgody wyłączone zostaną 
dane osobowe, o których mowa w art. 
10 RODO (tj. dane osobowe dotyczące 
wyroków skazujących i naruszeń pra-
wa). Oznacza to, iż tego rodzaju dane 
osobowe będą mogły być przetwarzane 
wyłącznie w przypadku, kiedy przepis 
prawa będzie przewidywać obowiązek 
ich żądania. Biorąc pod uwagę istnie-
jącą praktykę – dążenie pracodawców 
do pozyskiwania tego rodzaju danych 
oraz nierówność stron stosunku pracy, 
istnieje zbyt duże ryzyko, że dane te by-
łyby w stosunkach pracy pobierane za 
zgodą nadmiarowo.

Jednocześnie zgodnie z przepisami 
brak zgody lub jej późniejsze wycofanie 
nie będzie mogło powodować żadnych 
negatywnych konsekwencji dla osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie lub pra-
cownika w zakresie stosunku pracy.

Dane biometryczne

Ustawodawca europejski, tworząc 
RODO, zdecydował objąć dane bio-
metryczne podwyższoną ochroną i za-
kwalifikował je do szczególnej kategorii 
danych osobowych. W rozporządzeniu 
przyjęto ogólną definicję „danych bio-
metrycznych”, czyli danych osobowych, 
które wynikają ze specjalnego prze-
twarzania technicznego, dotyczą cech 
fizycznych, fizjologicznych lub beha-
wioralnych osoby fizycznej oraz umoż-
liwiają lub potwierdzają jednoznaczną 
identyfikację tej osoby, takie jak wize-
runek twarzy lub dane daktyloskopijne. 
Najczęściej wykorzystywany jest odcisk 
palca, skanowanie siatkówki oka.

W wyniku nowelizacji przepisów 
ustawodawca dodał art. 221b kodeksu 
pracy, który wskazuje, iż wykorzystanie 
biometrii będzie dopuszczalne nie tyl-
ko po wyrażeniu wyraźnej zgody przez 
pracownika, ale także tylko wtedy, gdy 
będzie to niezbędne do wypełnienia 
obowiązku pracodawcy nałożonego 
przepisem prawa oraz gdy podanie ta-
kich danych będzie niezbędne ze wzglę-
du na kontrolę dostępu do szczególnie 
ważnych informacji lub dostępu do 

pomieszczeń wymagających szczegól-
nej ochrony.

Wykorzystanie biometrii przy do-
stępie do budynków i pomieszczeń – 
zgodnie z zasadą minimalizacji – może 
być używane, ale w bardzo ograniczo-
nym zakresie, zarówno osobowym, jak 
i obszarowym. Rozwiązanie to można 
rozważyć przy dostępie do pomiesz-
czeń szczególnie ważnych, w których 
znajdują się cenne informacje (np. ser-
werownie, laboratoria czy pomieszcze-
nia w których przechowywane byłoby 
mienie niebezpieczne). Dostęp do tych 
pomieszczeń byłby ograniczony do wą-
skiego grona osób.

Ustawodawca wskazał również, iż 
przetwarzanie danych biometrycznych 
nie jest niezbędne dla osiągnięcia celu, 
jakim jest rejestracja czasu pracy (sta-
nowisko potwierdzone wyrokiem NSA 
o sygn. akt I OSK 1476/10).

Zmiany w monitoringu 
wizyjnym

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 
222 § 11 kodeksu pracy wprowadzono 
zakaz monitorowania pomieszczeń 
zakładowej organizacji związkowej. 
W opinii ustawodawcy monitoring 
pomieszczeń związkowych rodzi duże 
prawdopodobieństwo naruszenia zasa-
dy wolności i niezależności związków 
zawodowych.

W ustawie zostało doprecyzowane, 
że instalacja monitoringu wizyjnego 
w pomieszczeniach sanitarnych wy-
maga dodatkowo – oprócz wystąpie-
nia przesłanek wskazanych w art. 222 
§ 2 zdanie pierwsze, uzyskania przez 
pracodawcę uprzedniej zgody zakła-
dowej organizacji związkowej (a jeżeli 
u pracodawcy nie działa zakładowa 
organizacja związkowa – uprzedniej 
zgody przedstawicieli pracowników 
wybranych w trybie przyjętym u da-
nego pracodawcy). Pozwoli to na 
ochronę prywatności pracowników, 
a jednocześnie pracodawca zyska 
możliwość przekonania pracowników  
(w tym związków zawodowych) do 
stosowania ww. monitoringu w przy-
padku, gdy przemawiają za tym potrze-
by pracodawcy (oraz gdy nie naruszy 
to godności i innych dóbr osobistych 
pracowników).

Zmiany weszły w życie w dniu 4 ma-
ja 2019 r. na skutek uchwalenia Ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku 
z zapewnieniem stosowania Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
Stan prawny na 21.05.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Od 4 maja 2019 r. ważne zmiany 
w prawie pracy

PORADY PRAWNE

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

radca prawny
Iwona  
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 12.15-16 – 8-15 – 8-14.15

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna  
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 10-15

O. Gdynia 8.30-15.30 9-15.30 –

doradca prawny
Łukasz Sulej – 12.10-

-15.10 8.30-17 – 8-14

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność”  
z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, 
czy prawnik będzie obecny.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Wysokość naszej emerytury zależy od wielu czynników. Także od momentu, 
w którym na nią przejdziemy. Jeżeli zdecydujemy się na ten krok w czerwcu, 
musimy liczyć się z tym, że świadczenie będzie niższe. Jest tak z powodu 
waloryzacji.

Gdy zbliża się czas zasłużonej emerytury, warto pamiętać, że od tego, kiedy 
zdecydujemy się na nią przejść, może zależeć jej wysokość. Czasem lepiej jest po-
czekać miesiąc lub dwa, żeby cieszyć się wyższym świadczeniem. Z pewnością złym 
miesiącem na podjęcie tego kroku jest czerwiec. Wszystko z powodu waloryzacji 
składek  i kapitału początkowego. 

Waloryzacja polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubez-
pieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Są 
dwa rodzaje waloryzacji – roczna oraz kwartalna. Roczna jest przeprowadzana 1 
czerwca i dotyczy składek zapisanych na naszym koncie na dzień 31 stycznia. Nie 
uwzględnia ona składek zewidencjonowanych za miesiące po tej dacie. Waloryzacja 
roczna w kolejnych miesiącach począwszy od lipca uzupełniona jest przez walo-
ryzację kwartalną. Czerwiec jest jedynym miesiącem, w którym składki podlegają 
jedynie waloryzacji rocznej, a nie kwartalnej. Powoduje to, że osoby, które złożą 
wniosek o emeryturę w czerwcu, mogą mieć świadczenie niższe niż gdyby zrobiły 
to później. 

Gdy idziemy na emeryturę pomiędzy styczniem a czerwcem, składki będą zwa-
loryzowane rocznie oraz kwartalnie za I i II kwartał, podobnie będzie, jeśli złożymy 
wniosek między lipcem a grudniem, w tym wypadku waloryzacja również będzie 
roczna i kwartalna, tym razem za III i IV kwartał.  Natomiast, gdy nabędziemy 
prawo do wypłaty świadczenia w czerwcu, wówczas waloryzacja  będzie przepro-
wadzona jedynie przez wskaźnik roczny.

Waloryzacje kwartalne nie są takie same. Zazwyczaj najwyższa jest ta za I kwar-
tał, wynika to ze wzrostu przypisu składek w stosunku do ostatniego kwartału 
poprzedniego roku. 

Wszyscy, którzy mają wątpliwości i pytania dotyczące emerytury, mogą skorzy-
stać z porady doradców emerytalnych, którzy są do dyspozycji w każdej placówce 
ZUS.

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 
Krzysztof Cieszyński 

Wybierasz się na emeryturę? 
Lepiej unikaj czerwca 
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

W Słupsku niezwykle uroczyście 
obchodzono 228 rocznicę uchwalenia 
w 1791 roku Konstytucji 3 maja. War-
to przypomnieć, że była to pierwsza w 
Europie, a druga w świecie nowoczesna 
ustawa zasadnicza spisana i uchwalona 
przez polski Sejm. 

W grodzie nad Słupią obchody roz-
poczęły się uroczystą mszą św. w ko-
ściele Mariackim. W wypełnionej po 
brzegi świątyni, wśród licznych pocztów 
sztandarowych, także Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku, stawiły 
się władze miejskie, samorządowe, par-
lamentarzyści, radni miejscy, przedsta-
wiciele miejscowego garnizonu wojska 
i policji, a co bardzo cieszy, widziało się 
bardzo dużo młodzieży ze szkół gimna-
zjalnych i liceów. 

Na czele delegacji związkowców stał 
wiceprzewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku Tade-
usz Pietkun. Po eucharystii uczestnicy 
uroczystości w asyście kompanii Woj-
ska Polskiego przeszli pod pomnik Jana 
Kilińskiego, gdzie odbyły się przemó-
wienia i złożono wiązanki kwiatów.

spełnienia, bo do tej pory kryteria na-
łożone przez ministerstwo były niemal 
nie do zrealizowania.

– Jakie jest Pani zdanie na temat 
postawy innych związków zawodo-
wych, które nie podpisały porozu-
mienia z rządem? Mam na myśli ZNP 
i Forum Związków Zawodowych, któ-
re tak naprawdę postulowały tylko 
podwyżki 1000-złotowe dla każdego 
nauczyciela?

– Powiem we własnym imieniu, 
bo nie mam prawa wypowiadać się za 
całą „Solidarność”, że ZNP i FZZ tak 
naprawdę przystąpiły do strajku tylko 
i wyłącznie ze sztywnym postulatem 
podwyżki dla nauczycieli o 1000 zło-
tych.  Nie było w ich żądaniach tych 

wszystkich spraw związanych z pracą 
nauczyciela, o których była mowa w 
naszych postulatach, a mających na 
uwadze dobro nauczycieli. W moim 
mniemaniu sprawy finansowe są bar-
dzo ważne, ale wszystkie inne, które 
są związane z poprawą jakości naszej 
pracy, także mają swoją wagę. Dlatego 
strajk w wykonaniu ZNP i FZZ był w 
moich oczach mało wiarygodny. Ponad-
to słyszało się opinie, że prezes Broniarz 
z ZNP robi sobie kampanię wyborczą, 
gdyż jesienią mija kadencja zarządu i 
będą nowe wybory.

Po kilku tygodniach, już po podpisa-
niu przez „Solidarność” porozumienia z 
rządem, strajk prowadzony przez ZNP 
i FZZ zaczął się z każdym kolejnym 
dniem chwiać, widać było, że sztywne 
stanowisko związkowców nie przynosi 
spodziewanych efektów, co w ostatecz-
ności zmusiło władze tych związków 
do zawieszenia protestu. Widzieliśmy 
w mediach także, jak podczas strajku 
niektórzy nauczyciele jawnie wygłasza-
li swoje poglądy polityczne i atakowali 
przy współudziale opozycji rząd. W 
niektórych szkołach nauczyciele, któ-
rzy nie strajkowali, byli traktowani jak 
czarne owce.

– Jak Pani myśli, czy takie formy pro-
testu, jak przebieranie się za krowy i 
śpiewanie antyrządowych piosenek, 
co pokazywały media społecznościo-
we, służą sprawom poprawy bytu 
nauczycieli?

– Te strajki na pewno podzieliły na-
sze środowisko, to jest widoczne gołym 
okiem.  My jako „Solidarność” robimy 
wszystko, aby poprawić nasze płace i 
warunki pracy, dlatego z optymizmem 
czekamy na rezultaty naszego poro-
zumienia z rządem, a pytanie o formę 
protestu przez niektóre szkoły pominę 
milczeniem.

– Po zakończeniu protestów rząd 
wyszedł z propozycją zwołania ob-
rad okrągłego stołu poświęconych 
oświacie i rozpoczęciu debaty o 
zmianach w szkolnictwie. Zaprosił 
do tej debaty wszystkie środowiska, 
którym zależy na poprawie sytuacji 
w oświacie, w tym także opozycję. 
Czy „Solidarność” taką formę dialo-
gu uważa za dobre rozwiązanie i czy 
uczestniczy w tych rozmowach?

– Na pewno każda inicjatywa, która 
zbliża nas do poprawy w szkolnictwie, 
jest szczytna. „Solidarność” występuje 
w tych obradach na razie jako obserwa-

tor, a wynika to z faktu, że mamy obawy 
i wątpliwości co do czasu obrad, przy-
glądamy się z boku. Zobaczymy, jeżeli 
te obrady będą zmierzały w takim kie-
runku, z którym będzie nam po drodze 
i z którym się identyfikujemy, na pewno 
włączymy się w rozmowy.

– A co z Kartą nauczyciela, czy są pro-
pozycje jej zmiany?

– Może najpierw powiedzmy, co 
to jest Karta nauczyciela, ponieważ w 
społeczeństwie krąży fałszywa narracja, 
że jest to karta dająca nam tylko i wy-
łącznie przywileje.  Otóż nie tylko, ale 
przede wszystkim są tam zapisane obo-
wiązki, które nauczyciele muszą spełnić. 
Tak naprawdę, o co ludzie mają do nas 
pretensje, to w cudzysłowie „przywilej” 
w postaci rocznego urlop dla poratowa-
nia zdrowia. Dodajmy, że musi on być 
bardzo dobrze udokumentowany. Jeże-
li chodzi o wakacje, nikt nie patrzy, że 
trzeba przygotować grubo przed przyj-
ściem do szkoły uczniów sale i całą do-
kumentację klasową związaną na przy-
kład z przyjęciem nowych roczników. 
I tak można jeszcze wiele wymieniać. 
Nasze postulaty co do zmiany zapisów 
Karty nauczyciela zostały omówione 
podczas rozmów z rządem i czekamy 
na wcielenie ich w życie.

– Jak po zmianie na stanowisku pre-
zydenta Słupska układa się współ-
praca z samorządem i nową panią 
prezydent?

– Współpraca jest merytoryczna, są 
spotkania z panią prezydent i z radnymi 
miejskimi, dyskutujemy na bieżące te-
maty i staramy się je rozwiązywać z ko-
rzyścią przede wszystkim dla uczniów. 
Na razie idzie to w dobrym kierunku i 
mam nadzieję, że tak zostanie.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.

228 rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja

– Rozmawiamy w szczególnym czasie 
dla polskiego szkolnictwa. Niedaw-
no zakończył się strajk nauczycieli, 
który odbił się szerokim echem w 
społeczeństwie. Oświatowa „Solidar-
ność”, w odróżnieniu od pozostałych 
związków zawodowych, podpisała 
porozumienie z rządem. Co zostało 
zawarte w tym porozumieniu i czy 
„Solidarność” jest zadowolona z 
tego, co uzyskała od rządu?

– To, że doszliśmy do porozumienia 
uważam za dobre rozwiązanie, ale sytu-
acja w szkolnictwie ogólnie jest trudna 
i skomplikowana. Postulaty, z którymi 
szliśmy do rozmów ze stroną rządową, 
zostały spełnione w 90 procentach i 
dlatego zdecydowaliśmy się przerwać 

strajk i podpisać porozumienie. Na-
szym najważniejszym postulatem było, 
żeby wynagrodzenia w oświacie były 
połączone ze wzrostem gospodarczym 
kraju. Co do szczegółów mamy zapew-
nienie ministerstwa, aby tę sprawę do-
kładnie omówić i wprowadzić w życie. 
Następnie uzyskaliśmy podwyżki dla 
pracowników oświaty na poziomie 15 
procent w skali roku i zapewnienie, że 
praca nauczyciela będzie wymagała 
mniejszej biurokracji, a więcej czasu 
poświęci się uczniom. Następny po-
stulat, który został spełniony, to przy-
wrócenie z 15 do 10 lat ścieżki awansu 
zawodowego nauczycieli. Mamy także 
zapewnienie ze strony ministerstwa, że 
warunki tzw. 500 plus dla wyróżniają-
cych się nauczycieli będą naprawdę do 

Tadeusz Pietkun w towarzystwie członka Prezydium ZR Andrzeja Mazuruka pod 
pomnikiem Jana Kilińskiego.

Sztandar słupskiego ZR podczas uroczystości 3-majowych.

Krajobraz po strajkach 
Rozmowa z przewodniczącą słupskiej oświatowej „Solidarności” DOMINIKĄ KORZENIOWSKĄ-GUDYN

Właśnie wpłynął do Laski Marszałkow-
skiej projekt ustawy opracowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, który 
jest pokłosiem porozumienia rządu 
z oświatową „Solidarnością”, a który 
zakłada wprowadzenie jednorazowego 
dodatku na start dla nauczyciela rozpo-
czynającego pracę w wysokości 1000 zł, 
ustalenie kwoty za wychowawstwo na 
poziomie nie mniejszym niż 300 zł (obec-
nie o tym decydują samorządy), zmianę 
w systemie oceniania nauczyciela, jak i 
nowelizację Karty nauczyciela. Miejmy 
nadzieję, że te zapisy staną się obowią-
zującym prawem i przysłużą się całemu 
środowisku nauczycielskiemu.



23Nr 6/czerwiec 2019

Co to są instalacje, to każdy Polak wie, co to są happeningi i perfor-
mance – tego się domyślamy. Ale – zagadkę stanowi zestawienie 
tych dwóch obcych słów – dotyczących nowych zjawisk w sztuce 
– ze znanym i od wielu lat funkcjonującym wyrazem instalacja.

Obok sztuk plastycznych: malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła 
artystycznego i architektury współcześnie niemal na co dzień obcu-
jemy ze sztuką audiowizualną, sztuką nowych mediów, której twórcy 
korzystają z komputerów, programów komputerowych, Internetu, 
telewizji, kamer, rzutników i innych urządzeń. Obserwujemy także 
powstawanie nowych technik i strategii artystycznych, do których 
należy happening, performance i instalacja. 

Co to jest happening

Happening to częściowo improwizowane wydarzenie w przestrze-
ni publicznej, np. na ulicy, w parku, w galerii handlowej, na dworcu, 
mające cechy teatru, ale oparte na spontanicznym, przypadkowym 
wykonaniu z udziałem widzów, którzy stają się współtwórcami wy-
darzenia. W Polsce pierwsze happeningi tworzono pod koniec lat 
50. w Gdańsku.

Słowo happening [wym. hepening] to po angielsku ‘wydarzenie’. 
Wyraz ten w języku polskim jest odmieniany, np. Zorganizować happe-
ning. Brać udział w happeningu.

Co to jest performance 

Performance [wym. performans] to ‘forma teatralna, bez tekstu dra-
matycznego, tworzona przez artystę lub artystów na żywo w obecności 
widzów’. W odróżnieniu od happeningu – publiczność nie jest uczest-
nikiem akcji, lecz tylko bezpośrednim, biernym obserwatorem.

Termin performance pochodzi z języka angielskiego i oznacza ‘przed-
stawienie, wykonanie’. Jako określenie działań artystycznych używany jest 
od końca lat 60. XX wieku, a w Polsce od 1978 roku.

Wielki słownik ortograficzny PWN zaleca zapis angielski wyrazu 
performance. W słowniku czytamy, że słowo to można traktować 
jako nieodmienne lub odmieniać je. Oto możliwość odmiany wyrazu 
performance i miejsce przeniesienia do następnej linijki (zaznaczone 
kropką): performan•ce’u, performan•ce’em, performan•sie; performan•ce’y,  
performan•ce’ów.

Definicje słowa instalacja 

Wyraz instalacja jest przykładem na to, jak w krótkim czasie następuje 
zmiana znaczeń słów, jak te słowa nabywają nowych znaczeń, inaczej 
mówiąc – jak powstają neologizmy semantyczne.

Instalacja, zgodnie ze Słownikiem języka polskiego z 1978 r. i póź-
niejszymi, to:

1. ‘zespół urządzeń technicznych (przewodów i sprzętu) służących do 
jednego celu, np. do doprowadzania elektryczności, gazu, wody itp. 
do jakichś obiektów, pomieszczeń’, a zatem mamy instalacje sanitarne, 
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania;

2. ‘zakładanie, montowanie jakichś urządzeń technicznych; instalowanie’ 
i dlatego można np. dokonać instalacji przewodów elektrycznych;

3. ‘urządzenie się gdzieś; zainstalowanie’, czyli lokowanie, umieszczenie 
siebie lub kogoś w jakimś miejscu, np. w mieszkaniu, w hotelu, a także 
– daw. ‘wprowadzenie kogoś na urząd.

Natomiast obecnie słowo to ma jeszcze nowe znaczenia:
4. ‘wgrywanie na dysk twardy komputera nowego programu’;
5. ‘dzieło plastyczne zbudowane przez artystę w zastanej przestrzeni’.

Instalacja jako dzieło plastyczne czasem przypomina rzeźbę. Często 
jest to zbiór elementów, np. zwykłych przedmiotów, uformowany przez 
artystę w całość, której sens można rozszyfrować poprzez odczytanie 
znaczeń niesionych przez poszczególne elementy oraz powiązania mię-
dzy nimi.

Barbara Ellwart

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z 966 rokiem z nr. 
4/2019. Otrzymuje ją pan Tadeusz 
Góźdź. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Pogody kwietniowe, słoty 
majowe”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Performance, 
happening
i instalacja

CZYTELNICY I MY

POŻAR W DOMU LEŚNIKA

POZIOMO
4) jeleń z Gór Skalistych, 7) język miesz-
kańca Pilzna, Brna, 8) miasto w Dolnej 
Saksonii, leżące na północny zachód 
od Bremy, 9) spis błędów drukarskich, 
10) dzielnica Gdańska z jeziorem, 13) „... 
króla Salomona”, �lm przygodowy
z 1950 r., 16) Marylin, znana amerykańska 
aktorka, 17) miasto w Rosji nad Leną z 
muzeum mamutów, 18) liczba godzin 
lekcyjnych obowiązująca każdego na-
uczyciela, wykładowcę, 19) dojrzała ryba 
składająca jaja.

PIONOWO
1) imię aktorki Stenki lub piosenkarki 
Rinn, 2) najbardziej skąpy opalacz, 
3) sanktuarium maryjne w pow. koniń-
skim, 5) imię autora „ Quo vadis”, 6) mały 
motocykl, 11) w piłce nożnej – środkowy 
obrońca, 12) prapraprzodek Włocha, 
13) organ samorządu lokalnego, 14) dru-
gie co do wielkości miasto po Stambule 
w Turcji, 15) głupek, cymbał.

(kas)
Rozwiązaniem jest hasło utworzone 
z liter w szarych kratkach.

1 2 3

4 5 6

7

8

9

10 11 12

13 14 15

16

17

18

19

Krzyżówka z liczbą godzin

26 kwietnia 2019 r. w Karwieńskich 
Błotach (gmina Krokowa) doszło do 
tragedii. Marcinowi Dudkiewiczowi, 
wieloletniemu pracownikowi Nad-
leśnictwa Wejherowo, spłonął pra-
wie wykończony dom, do którego 
miał się wprowadzić na początku 
maja. Spaleniu uległ głównie dach 
i piętro.

Marcin Dudkiewicz od ponad 30 
lat pracuje w Nadleśnictwie Wejhe-
rowo. Jest też od prawie 20 lat skarb-
nikiem Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w wejherowskim Nad-
leśnictwie. Ma bardzo ciężko chorą 
żonę i córkę, która w tym roku zdawała 
maturę. W ramach reorganizacji miał 
na początku maja 2019 roku zwol-
nić mieszkanie służbowe. Postanowił 
więc zaadaptować na potrzeby miesz-
kalne stary budynek w Karwieńskich 
Błotach. Rozpoczął przeprowadzkę 
i właśnie wtedy doszło do tragedii. 
Aby mógł w swoim domu zamieszkać, 
musi teraz wymienić dach, okna i tynki. 
– W imieniu pracowników Nadleśnic-
twa, a w szczególności Marcina, proszę 
o pomoc. Trzy dni po pożarze zebrali-
śmy się i pomogliśmy, sprzątając teren 
pożarzyska. Chcemy też pomóc poprzez 
wpłaty pieniędzy na konto. Uzgodnili-
śmy z Fundacją Pomoc Leśnikom w 
Krośnie, że pieniądze wpłacane z do-
piskiem „Pożar – Marcin Dudkiewicz” 
zostaną mu wypłacone na podstawie 
przedłożonych faktur. Faktury mają 
opiewać na materiały i usługi budow-
lane. Pieniądze, których Marcin nie 

Okażmy solidarność

wykorzysta, zostaną na koncie fundacji 
dla innych potrzebujących. Za wszelką 
pomoc dziękuję – mówi Marcin Kowal-

BGŻ S.A. Krosno, nr konta: 24 2030 0045 1110 0000 0024 6150, z dopiskiem 
„Pożar – Marcin Dudkiewicz”. Fundacja Pomoc Leśnikom w Krośnie, ul. Biesz-
czadzka 2, 38-400 Krosno.

ski, przewodniczący Międzyregionalnej 
Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego.

Spłonął prawie wykończony dom, do którego Marcin Dudkiewicz miał się 
wprowadzić na początku maja. Spaleniu uległ głównie dach i piętro.
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Drewniany krzyż w Młynku.

Młynek, budynek mieszkalny – dworek, początek XX wieku.

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

Młyn w Młynku
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Wędrując z Żukowa w górę rzeki 
Słupina (na niektórych mapach wy-
stępuje Mała Słupina), dochodzi się do 
miejscowości Młynek. Tuż przed wsią, 
w zakolu, na prawym brzegu rzeki, po-
wyżej skarpy, przed wiekami znajdował 
się gród w kształcie owalu o średnicy 
około 80 metrów. Składał się on z zabu-
dowy mieszkalnej, w której po setkach 
lat archeolodzy znaleźli znaczną ilość 
bogato ornamentowanej ceramiki, no-
żyk żelazny i przęślik, a także glinianą 
grzechotkę o beczułkowatym kształcie, 
mały przedmiot służący być może do 
odstraszania złych mocy, używany 
zapewne w rytuałach uzdrawiających. 
Gród był otoczony wałem drewniano-

O Żukowie na Pomorzu słyszał niemal każdy. Ale o leżącym niedaleko Młyn-
ku (Młynkach) nawet w Googlach trudno znaleźć jakąkolwiek informację, 
o ile nie dopisze się słowa „wieś” lub „miejscowość”. Jednak i wówczas ciężko 
te konkretne Młynki znaleźć, bo jest ich wszystkich w Polsce około pół setki. 
Dopiero, kiedy wpiszemy nazwę gminy, istnieje szansa zlokalizowania na 
mapie wsi Młynek położonej w gminie Przodkowo, mimo że oficjalna na-
zwa, której jednak się nie używa, brzmi Młynki, a właściwie Kczewo Młynki. 
Częściej występuje potoczna nazwa Kczewo Młynek. Bardzo to skompliko-
wane, więc nic dziwnego, że do miejscowości tej turyści rzadko docierają, 
a warto, bo znajduje się tam kilka interesujących obiektów, a także miejsce 
po wczesnośredniowiecznym grodzisku.

-ziemnym z kamiennym płaszczem 
wzmocnionym drewnianą palisadą. 

Nieżyjący już prof. Edward Breza 
przypuszczał, że gród ten nazywał się 
Słupno od słupów w palisadzie. Zapew-
ne też od grodu wzięła się nazwa rzeki 
Słupina. Wieś, a raczej osada, wzmian-
kowana jest w dokumentach z czasów 
krzyżackich. Po raz pierwszy, jako wieś 
Słupno, występuje w 1380 roku. W XIV, 
a może dopiero w XV wieku, Słupno 
było własnością ojców kartuzów, któ-
rzy na rzece zbudowali młyn zbożowy. 
Właśnie od tego młyna, a raczej młynów, 
gdyż obok młyna zbożowego powstał 
młyn papierniczy, a nawet kuźnia funk-
cjonująca do 1960 roku, zmieniła się na-
zwa miejscowości. Nazwano ją Młynki, 
ale ponieważ zachował się tylko jeden 
młyn, więc z Młynków został Młynek. 

Około roku 1700 Młynek znalazł 
się w posiadaniu rodziny Kczewskich. 
W 1791 r. został sprzedany Elżbiecie 
Schack. Siedem lat później Młynek 
kupił Piotr von Schedlin-Czarliński. 
W 1803 r. właścicielem wsi był graf 
Kajetan Sierakowski. Na początku XX 
wieku nabyli ją dwaj bracia o nazwisku 
Czech: Otto i Fryc. Niestety, majątek 
roztrwonili. Najprawdopodobniej to 
oni rozdzielili Młynek na dwie części 
(ponoć był na to dokument z około 
1909 roku): na folwark i młyn.  W la-
tach 30. XX wieku posiadłość z młynem 
kupili Zofia i Stefan Mroczkowscy. Ste-
fan Mroczkowski został zamordowany 
w 1945 r. przez Sowietów. Od jego żony, 
już po II wojnie światowej, młyn nabyli 
państwo Czerwińscy. W 1951 r. młyn 
jednak odebrano właścicielom. Przejęła 
go Gminna Spółdzielnia. 

Tereny Młynka zamieszkiwała 
głównie ludność kaszubska. Z zacho-
wanego spisu wiadomo, że w 1903 
roku w Młynku mieszkały 52 osoby 
– 47 katolików (dwie osoby mówiły po 
niemiecku i dwie po polsku, pozostali 
posługiwali się kaszubskim) oraz pięciu 
ewangelików (Niemcy).

Młyn zachował się do dzisiaj, chociaż 
nie pełni już funkcji młyna, tylko małej 
elektrowni wodnej. Jest to budynek mu-
rowany z czerwonej cegły, na kamiennym 
podpiwniczeniu, zapewne wzniesiony 
około 1900 r. Niegdyś parterowy, z głę-
boką suteryną i drewnianą dobudówką w 
drugiej kondygnacji, która spłonęła w la-
tach 50. XX wieku. Obecnie dobudówka 
jest ceglana. Całość przykryto nowym, 
dwuspadowym dachem. Młyn, napędza-
ny wodą, funkcjonował do 1990 r. Obok 
zachowały się pozostałości po sporej 
śluzie. Zarówno powyżej młyna, jak i  
poniżej znajduje się obmurowane koryto 
rzeki. Jest też płytka niecka wypełniona 

Młyn w Młynkach z końca XIX wieku

wodą, częściowo zarośnięta – miejsce po 
dawnym stawie. Ma być ono w najbliższej 
przyszłości zasypane. Obecnie budynek 
jest zamieszkany.

Po przeciwnej stronie drogi znajduje 
się budynek, w którym niegdyś miesz-
kali właściciele młyna, między innymi 
Otto Czech, a po II wojnie światowej 
Hildegarda Czerwińska. Został wzniesio-
ny na początku XX wieku i przypomina 
skromny dworek. Jest to jednokondygna-
cyjna, ceglana budowla z zamieszkanym 
poddaszem. Wchodzi się do niego przez 
drewnianą werandę. Obok stoi duży 
chlew z początku XX wieku. Poniżej tej 
zabudowy znajdowała się piekarnia. 

We wsi warto zwrócić również uwagę 
na stary, rozpadający się drewniany krzyż 
z postacią Chrystusa Ukrzyżowanego.

Przez Młynek przechodzi pieszy 
szlak turystyczny wiodący z Tuchomia 
do Kartuz (przez Warzenko, Tokary, 
Młynek, Kobysewo). 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz


