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Rozmowa z Andrzejem Kościkiem, 
przewodniczącym XVI Walnego 
Zebrania Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
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Pozytywna złość

Pakiet socjalny prezentowany 
przez  PiS przyczynił się do wybor-
czego sukcesu. Co jednak z tymi, 
którzy są na pierwszej linii niosą-
cych pomoc społeczną?
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Więcej związkowego 
entuzjazmu

Wakacje już się rozpoczęły. Wielu 
z nas wybiera się w bliższą lub dal-
szą podróż na wypoczynek. Często 
się zastanawiamy, jak się do tego 
przygotować i co ze sobą zabrać. 
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Przewodniczący  
Krzysztof Dośla 
Krzysztof Dośla został wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na ka-
dencję 2018–2022. Otrzymał 159 głosów (czyli 96 proc.) na XVI Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 27 czerwca w historycznej Sali BHP. Obrady miały charakter sprawozdawczy 
i wyborczy. Związkowcy podsumowali kadencję 2014–2018 oraz wybrali nowe składy Zarządu Regionu i Regio-
nalnej Komisji Rewizyjnej na kolejne cztery lata.  

Więcej na str. 5

Pracownicy  
są zdeterminowani
– Cztery lata bezczynności zarządu 
w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. 
doprowadziły naszą spółkę na skraj 
upadku. Domagamy się przedsta-
wienia konstruktywnych planów 
działań, które pozwolą wydźwignąć 
się naszej firmie z zapaści i uratować 
przed grożącą katastrofą – mówił 
Piotr Ratkowski, przewodniczący 
„Solidarności” w spółce, podczas 
pikiety, która odbyła się 29 czerwca 
przed siedzibą zarządu.
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O Największą Rybę
9 czerwca na jeziorze Wysoka 
w miejscowości Kamień odbyły się, 
jak co roku, zawody wędkarskie o 
Puchar NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Marynarki Wojennej o Największą 
Rybę, zaliczane do Grand Prix na 
Najwszechstronniejszego Wędkarza 
Roku, zorganizowane przez Koło 
PZW nr 44 przy SMW S.A. i NSZZ 
„Solidarność”.
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Radni Gdańska przeciwko rodzinie
Szesnastu radnych miasta Gdań-
ska z Platformy Obywatelskiej 
28 czerwca głosowało za przy-
jęciem programu „Różnorodny 
Gdańsk – model na rzecz równego 
traktowania”, promowanego przez 
ich partię. Dziesięciu radnych 
z PiS było przeciwko. Jeden radny 
wstrzymał się od głosu. 
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Co, gdzie, kiedy,  
jak i czym...
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AKTUALNOŚCI

W KRAJU

PERSONALIA

Zbigniew Sikorski 
szefem Sekretariatu Przemysłu Spożywczego

Podczas czerwcowego kongresu Krajowego Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” na funkcję 
przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu w kaden-
cji 2018–2022 wybrano Zbigniewa Sikorskiego z Regionu 
Gdańskiego. Miesiąc wcześniej Sikorski został wybrany na 
przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskie-
go, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych „S”, a wcze-

śniej przez wiele lat był przewodniczącym Komisji Zakładowej „S” w Spółdzielni 
Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy.

Zdzisława Hacia  
w Radzie Sekretariatu Nauki i Oświaty

Zdzisława Hacia została wybrana na członka Rady Se-
kretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S”. Kongres sekretariatu 
miał miejsce 9 czerwca w hotelu Dal w Gdańsku. 

Zdzisława Hacia jest przewodniczącą Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „S” Oświaty i Wychowania w Gdyni.

Dariusz Wasielewski 
prezesem Radia Gdańsk 

Dariusz Wasielewski został powołany przez Radę Mediów 
Narodowych na prezesa publicznego Radia Gdańsk SA. Bez-
pośrednio przed tą nominacją w Radiu Gdańsk był dyrek-
torem zarządzającym. W latach 2002–2006 był rzecznikiem 
prasowym Komisji Krajowej „Solidarności”, wcześniej był 
członkiem Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Ostatnio był szefem Sekretariatu Kultury 

i Środków Przekazu RG NSZZ „S”. 

Marek Nagórski  
odchodzi na emeryturę

Po 26 latach pracy w Związku Marek Nagórski prze-
szedł na zasłużoną emeryturę. Kierownikiem w Oddziale 
tczewskim „S” był od 1992 do 2018 r. Wcześniej pracował 
w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Jedność” w Tczewie. 
Z „Solidarnością” związał się w 1980 r. 

Ludwik Jakubek 
odchodzi na emeryturę

Po 20 latach (od 1998 do 2018 r.) kierowania Oddziałem 
„S” w Pruszczu Gdańskim Ludwik Jakubek przeszedł na 
zasłużoną emeryturę. Wcześniej pracował jako nauczyciel. 
Był m.in. dyrektorem szkoły w Mierzeszynie, a następnie 
w Bielkówku. Z „Solidarnością” związał się w 1980 roku.

PYTANIE MIESIĄCA

WOJCIECH LITEWSKI, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Okręgowym Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej w Gdyni

– W Związku ginie więź międzyludzka i to trzeba odbu-
dować, ma on łączyć ludzi. Młodzi ludzie może i chcieliby 
wstąpić do „Solidarności”, ale mówią, że Związek przeszka-
dza im w robieniu kariery. Operują stereotypowym obrazem 
związkowca jako palacza opon. Potrzebna jest więc edukacja. 
Poza tym młodych nie przyciąga to, czym żyją starsi. Są wy-
kształceni, kończą kilka fakultetów i nie chcą uczestniczyć 
na przykład w manifestacjach. Chcą natomiast awansować, 
zarządzać, a do tego Związek nie jest im potrzebny. Trzeba 
do tych ludzi wyjść z pomysłami skierowanymi właśnie do 
nich. Starszym kolegom nie zawsze się te pomysły podobają, 
ale trzeba to przełamać. Wiele osób zaczyna się interesować 
przystąpieniem do Związku dopiero wtedy, kiedy nie mogą 
osiągnąć swoich celów, awansów, kiedy mają problemy… albo 
kiedy w ich życiu następuje stabilizacja. Współczesny Zwią-
zek powinien dawać im możliwość doskonalenia się, wzmoc-
nienia ich pozycji jako pracownika, ale i związkowca. 

ADAM MILKA, członek KZ NSZZ „S” 
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie 

– Należy pozyskiwać nowych członków poprzez rozmowy, 
wyjaśniać, czym jest Związek dla pracowników. Kiedy obej-
mowałem funkcję, miałem 29 członków, gdy odchodziłem 
– było ich 52, a przecież co roku po kilka osób  odchodzi na 
emeryturę. Przewodniczący Związku reprezentujący 60 proc. 
załogi w rozmowach z pracodawcą jest inaczej postrzegany 
niż ten, który ma za sobą 20 proc. załogi. O wiele więcej może 
wywalczyć dla pracowników. Ważne są też szkolenia. Nie wy-
starczy być członkiem związku zawodowego. Trzeba posiadać 
wiedzę o tym, jakie pracownik ma prawa, jakie ma obowiązki 
i co z tego wynika. Nasza siła leży w wiedzy, w szkoleniach i w 
pozyskiwaniu nowych członków. Nie wolno nam zajmować 
się polityką, bo wówczas nasza niezależność pryśnie. Chciał-
bym też, aby w nowej kadencji władze „Solidarności” przejęły 
Europejskie Centrum Solidarności. To centrum powinno być 
własnością Związku, nie miasta Gdańska, ponieważ to ludzie 
„Solidarności” są spadkobiercami idei i wartości, dzięki któ-
rym uzyskaliśmy wolność.  

ROMAN WOŁOSZYN, wiceprzewodniczący 
KZ NSZZ „S” w 18 Wojskowym Oddziale 
Gospodarczym w Wejherowie

– Ważne jest zabezpieczanie spraw socjalnych, byto-
wych, a przede wszystkim podniesienie pensji przynajmniej 
do średniej europejskiej. Nie ma ludzi do pracy, ponieważ 
wyjechali za granicę, gdyż tam zarabiają trzy-, czterokrotnie 
więcej niż u nas. Kolejną sprawą jest pozyskiwanie mło-
dych ludzi. Trzeba pokazywać im, że z przynależności do 
Związku będą mieli korzyści, na przykład pomoc prawną, 
bo w grupie jesteśmy silniejsi w negocjacjach z pracodaw-
cą. Jednocześnie trzeba młodym pomagać stanąć na nogi, 
pomóc odnaleźć się w zakładzie pracy. Organizować dla 
nich różne szkolenia czy proponować uczestnictwo w pro-
jektach. Kiedyś każdy miał swojego mentora, mistrza, który 
go prowadził, nauczał zawodu. Młody pracownik stawał się 
samodzielny, wiedział, co ma robić. Dzisiaj młodzi ludzie 
często są zagubieni, więc wymagają ze strony Związku opie-
ki, wprowadzania ich do zawodu. Powinniśmy się skupiać 
wyłącznie na sprawach związkowych, to jest podstawa na-
szego działania. Ważna jest również współpraca ze sobą, 
abyśmy zaczęli się porozumiewać z pracodawcą, a nie szu-
kać konfliktów.  

Zadania na nową kadencję Ambasador Wielkiej Brytanii 
w „Solidarności” 

Ruszyła XI edycja konkursu 
„Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”

Na początku czerwca Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” ogło-
siło, że XI edycja konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” rozpocznie się 1 
lipca 2018 r. Termin zgłaszania wniosków 
upływa 31 października 2018 r.

Celem konkursu jest promowanie 
pracodawców, którzy wyróżniają się w 
stosowaniu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w szczególności poprzez stabilność za-
trudnienia, przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawodowe. Kan-

dydatów zgłaszają podstawowe jednostki 
organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione 
�rmy szanują prawa pracowników oraz
prowadzą u siebie dialog społeczny. Cer-
ty�katem można się posługiwać przez
okres trzech lat.Jonathan Knott, ambasador Wielkiej 

Brytanii, spotkał się 8 czerwca z przewod-
niczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem 
Dudą. Rozmowa, która odbyła się z ini-
cjatywy ambasady brytyjskiej, dotyczyła 
głównie brexitu. –  Jestem przekonany, 
że dojdzie do podpisania z Unią Euro-
pejską umowy o wyjściu Wielkiej Bryta-
nii ze wspólnoty i raty�kowania jej przez
wszystkie unijne kraje – powiedział am-
basador Knott. Jego zdaniem brexit jest 
szansą na większe zbliżenie Polski i Wiel-
kiej Brytanii i nie ma żadnego zagrożenia 
dla praw polskich obywateli przebywają-
cych i pracujących na Wyspach. 

Zwolniony pracownik będzie 
mógł wrócić do pracy przed 
wyrokiem sądu? 

Szykuje się poważna zmiana w ko-
deksie postępowania cywilnego, która 
wzmacniałaby pozycję związkowca w kon-
�ikcie z pracodawcą. Ministerstwo Spra-
wiedliwości proponuje, aby pracownikom, 
którzy przed sądem dochodzą uznania 
wypowiedzenia umowy o pracę za bezsku-
teczne lub domagają się przywrócenia do 
pracy, umożliwić szybszy – niż po uprawo-
mocnieniu się wyroku, powrót do pracy i 
zachowanie za ten czas wynagrodzenia. 

 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” pozytywnie oceniło propozycje 
zmian proponowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Zmiany polegają na moż-
liwości ustanowienia zabezpieczenia w po-
staci nakazania (do czasu prawomocnego 
rozpoznania sprawy) dalszego zatrudnienia 
zwolnionego pracownika, którego stosunek 
pracy podlega szczególnej ochronie.

Większe płace dla budżetówki
Wynagrodzenia w sferze budżetowej, 

zatrudnianie obcokrajowców oraz dekla-
racja członkowska – to główne tematy 
posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, które odbyło się w dniach 19–20 
czerwca w Zakopanem. Członkowie KK 
przyjęli stanowisko w sprawie wynagro-
dzeń w państwowej sferze budżetowej.

Komisja Krajowa „Solidarności” z nie-
pokojem obserwuje narastające nieza-
dowolenie z sytuacji płacowej i warun-
ków pracy w budżetówce, powodowane 
głównie wieloletnią polityką ograniczania 
wzrostu wynagrodzeń. Uważa, że wzrost 
wynagrodzeń w sferze budżetowej po-
winien dotyczyć wszystkich grup zawo-
dowych, a nie jedynie wybranych. NSZZ 
„Solidarność” domaga się ustalenia śred-
niorocznego wskaźnika wzrostu w tej 
sferze na 2019 rok na poziomie nie mniej-
szym niż 112 proc. w ujęciu nominalnym.
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Prof. FRANCISZEK MAKURAT, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” Uniwersytetu Gdańskiego

– W tej kadencji największym problemem dla nasze-
go środowiska jest nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. 
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”, ale również my, 
jako „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego, do projektu 
ustawy przekazaliśmy wiele uwag. Przede wszystkim płace 
w szkolnictwie wyższym są nadal bardzo niskie. Nie dotyczy 
to tylko nauczycieli akademickich, ale także obsługi i ad-
ministracji. My jako uczelniana „Solidarność” mamy dobrą 
sytuację, nie narzekamy na współpracę z władzami uczelni. 
Wręcz stanowimy ewenement wśród uczelni trójmiejskich, 
a nawet w skali kraju – chyba wszystkie uczelnie nam za-
zdroszczą tak dobrej współpracy. Tym, czym możemy się 
pochwalić, to fakt, że w naszych szeregach z jednej strony 
mamy wielu profesorów, w tym rektora, prorektorów ds. 
nauki i ds. rozwoju, wiceprzewodniczącego ds. współpracy 
z zagranicą, dziekanów, z drugiej zaś przybywa nam człon-
ków reprezentujących młodą kadrę. 

ALICJA JAROSZ, zakładowy społeczny 
inspektor pracy, członek NSZZ „S”, Flextronics 
International Poland w Tczewie

– Nasz Związek powinien przyjmować w swoje szeregi 
więcej młodych ludzi, ale też dawać im coś, co by ich za-
chęcało do wstąpienia do „Solidarności”. Ważne jest też po-
maganie im, stwarzanie przyjaznych warunków pracy. Jeśli 
pracownik będzie zadowolony, to chętnie będzie przychodził 
do zakładu. Nie rzuci pracy. A dzisiaj brakuje rąk w produk-
cji. Młodym ludziom trzeba coś zaproponować. Przystąpie-
nie do Związku w imię idei nie wystarcza. Ja zapisałam się 
do „Solidarności” trzynaście lat temu, zobaczyłam wówczas 
ludzi potrzebujących pomocy, którzy z niczym nie dawali 
sobie rady. Wszystkiego się bali, nie chcieli mówić niczego 
negatywnego na temat sytuacji w pracy, złych warunków, bo 
w tamtych czasach pracy się szukało. Dzisiaj sytuacja jest 
inna, ale młodzi odchodzą z pracy lub jej nie podejmują, bo 
niewiele otrzymują. I nie jest to tylko kwestia płac.

MAREK MROZKOWIAK, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
Wybrzeże w Gdańsku

– Musimy się skupić na pozyskiwaniu nowych członków. 
To jest istotny element. Jeżeli związek ma dużo członków, to 
jest bardziej reprezentatywny i pracodawca bardziej się liczy 
z jego zdaniem. Pracuję w energetyce 30 lat. Większość osób 
pracujących w tym samym zakładzie znam dosyć dobrze. 
Rozmowa z nimi, przekonywanie ich, wyjaśnianie, czym jest 
Związek, jakie ma cele, to metoda pomagająca w zachęcaniu 
kolegów do wstąpienia w nasze szeregi. Przede wszystkim 
trzeba tłumaczyć, że warto być z nami, że Związek ma wiele 
do zaoferowania. Siła tkwi w nas. Jeśli my nic nie będziemy 
robić, to znajdą się tacy, którzy będą chcieli zrobić wszystko 
inaczej. I nie zawsze dobrze. 

KAROLINA RYDZEWSKA, przewodnicząca 
KM NSZZ „Solidarność” w Igloport – CIS

– Ważna jest obrona praw pracowniczych, ale z tego 
Związek wywiązuje się w każdej kadencji. Teraz do Zarządu 
Regionu wprowadza się młodych ludzi. Młodość to powiew 
różnych świeżych pomysłów, ale też młodzi łatwiej nawią-
zują kontakty z rówieśnikami. A przecież w zakładach pracy 
jest ich coraz więcej i to do nich należy kierować promocję 
Związku. Wyjaśniać, dlaczego warto zapisać się do „Solidar-
ności”. Co prawda rynek pracy się zmienił i to pracodawca 
walczy o pracowników, ale warunki nie są najlepsze. Na 
własnej skórze przeżyłam mobbing, represje ze strony pra-
codawcy, byłam usunięta z zakładu. Dzięki wsparciu „So-
lidarności” przetrwałam ten okres. Nadal funkcjonuję na 
rynku pracy. Teraz wiem, że każdy członek „Solidarności”, 
który znajdzie się w podobnej sytuacji, będzie miał poparcie 
władz Związku. „Solidarność” jest dla ludzi pracy. Właśnie 
o tym trzeba mówić młodym. Jeśli nas będzie dużo, wów-
czas pracodawcy zaczną przestrzegać prawa pracy.

(mig)

Zadania na nową kadencję 
W REGIONIE

Region Gdański NSZZ „Solidarność” serdecznie zapra-
sza do udziału w bezpłatnych szkoleniach oferowa-
nych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe 
perspektywy”. Osoby, które zdecydują się na udział 
w projekcie będą mogły skorzystać z szerokiego wa-
chlarza szkoleń komputerowych i językowych. Są 
wśród nich pozycje warte szczególnego zaintereso-
wania:

Szkolenia komputerowe
 Szkolenia z praktycznego wykorzystania aplikacji Microsoft 

Excel – 24h szkolenia opartego o przykłady z życia wzięte
 Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach 

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

Oracle – 80h – dwa pełne autoryzowane szkolenia

 Szkolenia autoryzowane – administracja systemami Micro-
soft – 80h – dwa pełne autoryzowane szkolenia

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

Szkolenia językowe
 Angielski – 120h – dwa poziomy zaawansowania
 Niemiecki – 120h – dwa poziomy zaawansowania

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

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

Komplet informacji oraz możliwość zapisania się do projek-
tu dostępne są na stronie: 

http://nowekwali�kacje.eduportal.pl

SZKOLENIA

Języki obce i Excel za darmo

To tytuł niekonwencjonalnego „przewodnika” po Pomorzu autorstwa  
Marii Giedz, który właśnie ukazał się nakładem gdańskiego wydawnictwa Patria 
Media. Jest to zbiór artykułów o mało znanych a interesujących miejscach na 
Pomorzu, publikowanych od 2006 roku w „Magazynie Solidarność”, w ramach 
rubryki „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Teksty zostały uaktualnione i uzu-
pełnione. Patronat medialny nad publikacją objął m.in. „Magazyn Solidarność”.

Książka została podzielona na pięć części: Trójmiasto, Kaszuby, Kociewie, Po-
wiśle, Żuławy i Mierzeja Wiślana. Nie jest to typowy przewodnik, a raczej zbiór 
ciekawostek z Pomorza dla tych, którzy wędrują mniej utartymi szlakami. 

Książka jest dostępna m.in. w księgarni internetowej www.patrioteka.pl.
Wśród organizacji związkowych, które nadeślą do naszej redakcji krótkie 

relacje ze zdjęciami ze swoich wyjazdów i imprez integracyjnych, rozlosujemy 
kilka książek „Pomorze mniej znane”. Zapraszamy do lektury!

Pomorze mniej znane
KSIĄŻKA

Ostatnie posiedzenie 
w kadencji

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w 
Terminalu Zbożowym w Gdyni oraz plany 
sprzedaży 49 proc. udziałów gdyńskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Członkowie Zarządu Regionu zapo-
znali się z informacją o przetwarzaniu da-
nych osobowych przez Zarząd Regionu, 
przygotowaną przez Komisje Krajową. 
Przypominamy, że 25 maja zaczęło obo-
wiązywać Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE w sprawie ochro-
ny osób �zycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych. Zdaniem 
Krzysztofa Żmudy, przewodniczącego 
„Solidarności” w Remontowa Shipbuil-
ding SA, niezbędne jest przygotowanie 
przez prawników KK szczegółowej in-
strukcji, jak w Związku powinno być reali-
zowane Rozporządzenie PE.

Szkolenie dla działaczy Komisji 
Zakładowej w nowej kadencji

W dniach 10–12 lipca br. odbędzie się 
szkolenie z zakresu prawa pracy i związ-
kowego w Oddziale Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdań-
skim. Uczestnikami będą głównie nowo 
wybrani działacze z KZ NSZZ „S” funkcjo-
nującej w �rmie Dovista Polska sp. z o.o.
Podczas szkolenia będą poruszane takie 
zagadnienia, jak: podstawy prawne dzia-
łalności związkowej, struktura NSZZ „So-
lidarność”, uprawnienia Komisji Zakłado-
wej i związków zawodowych, organizacja 
pracy KZ, zebranie KZ, budżet KZ oraz �-

nanse KZ. Szkolenie poprowadzą pracow-
nicy Działu Szkoleń Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Wybory w organizacjach 
zakładowych

W czerwcu odbywały się jeszcze wy-
bory w organizacjach zakładowych i mię-
dzyzakładowych NSZZ „Solidarność, po-
dajemy wyniki tych ostatnich wyborów 
w podstawowych organizacjach związko-
wych w naszym Regionie:
 CROWN PACKAGING Polska sp. z o.o.  

O. Pruszcz Gdański – Jan Cichoszewski
 Urząd Miejski w Gdańsku – Krzysztof 

Pałkowski
 LEROY MERLIN Polska w Gdańsku 

– Jarosław Dziubek
 Instytut Oceanologii PAN – Romuald 

Obuchowski
 INTER BALT sp. z o.o. – Tadeusz Jaż-

dżewski
 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólno-

kształcących w Kartuzach – Iwona 
Cyrocka

 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka 
– Marek Niderla

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska – Joanna Binaś

 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
– Katarzyna Kulesza

 Akademia Muzyczna w Gdańsku 
– Paweł Rydel.

Od minuty ciszy upamiętniającej pię-
ciu górników, którzy zginęli w katastro�e
w Kopalni Węgla Kamiennego „Zo�ów-
ka” w Jastrzębiu Zdroju oraz zmarłego 
31 maja Fryderyka Radziusza, wiceprze-
wodniczącego Organizacji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdań-
skiej, rozpoczęło się posiedzenie Zarządu 
Regionu Gdańskiego, które odbyło się 
4 czerwca w siedzibie „Solidarności”.

Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla 
podziękował wszystkim członkom Zarzą-
du Regionu za ich pracę i zaangażowanie 
na rzecz regionalnej struktury naszego 
Związku w kadencji 2014–2018. 

W części poświęconej sytuacji w zakła-
dach pracy omówiono zagrożenia, jakie 
niesie restrukturyzacja Stoczni Wojennej, 
skutki zwolnień w Skanska, podpisanie 
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Wszystkiemu winne 500+
Program 500 plus był przez swoich przeciwników obwiniany 

już niemal za wszystkie plagi, które nawiedziły Polskę wraz z nasta-
niem tzw. dobrej zmiany. A to za mniejszą aktywność zawodową 
kobiet, które wolą pozostać w domu z małymi dziećmi, zamiast ro-
bić oszałamiające kariery na kasach w hipermarketach. Co gorsza, 
właściciele tychże hipermarketów muszą wciąż podnosić pensje, 
by przyciągnąć chętnych do pracy. A to za tłok na nadmorskich 
plażach, gdzie zaroiło się od rodzin z dziećmi, które często po raz 
pierwszy dzięki programowi 500 plus wyjechały na wakacje. Gdzie 
teraz nasi domorośli celebryci znajdą spokojne miejsce do upra-
wiania jogi? 

Do tego zestawu negatywów programu 500 plus dołożył prezes 
Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, który 
ujawnił prawdę o fali pożarów, które ogarnęły ostatnio wysypiska śmie-
ci w naszym kraju. Za ten kataklizm zdaniem prezesa są odpowiedzialni 
bene�cjenci rządowego programu, którzy masowo wymieniają stare
meble na nowe i nie wiedzieć dlaczego przywożą je na miejskie wysy-
piska. –  Meble zalegają plac, gdyż non stop są dowożone; jest to efekt 
programu Rodzina 500+ – mówił prezes Bryszewski, którego zakład 
nie ma odpowiednich mocy, by je przerobić. Czyżby je podpalał?

Zakryæ logo 
czy wy³¹czyæ telewizor?

„Dobra zmiana” jest bezlitosna dla zwolenników totalnej opo-
zycji. Co rusz wystawia ich na próby charakteru. Po tym, jak wpro-
wadzono 500 plus, które co prawda z obrzydzeniem, ale jednak 
biorą wyborcy Platformy Obywatelskiej, przyszedł kolejny cios po-
niżej pasa. Telewizja publiczna umożliwiła Polakom oglądanie me-
czów na mundialu za darmo. Przed jakimż to dylematem musieli 
stanąć przeciwnicy „dobrej zmiany”! Włączyć telewizję Kurskiego 
czy nie? Z wyników oglądalności wynika, że jednak włączyli i nadal 
włączają. Jedynym odruchem protestu jest bohaterskie zaklejanie 
logo znienawidzonej stacji. Ta tak, jakby ktoś czytał „Gazetę Wybor-
czą”, ale przedtem nakleił sobie winietę „Gazety Polskiej”. 

Nic siê nie sta³o...
W sukurs totalnej opozycji, w tym Krystynie Jandzie, przyszli 

nasi piłkarze. Kadra Nawałki po trzech kiepskich meczach – dla po-
cieszenia, razem z Niemcami – pojechała do domu. Znana aktorka 
w pewnej prywatnej telewizji, jeszcze przed pierwszym meczem 
naszych piłkarzy, nie omieszkała się wypowiedzieć o naszych kibi-
cach. „Mamy absolutną świadomość, jaką piłka nożna ma siłę i jaki 
ma wpływ na narody i społeczeństwa. Jednak polscy kibice przy 
byle sukcesie dostają zupełnie irracjonalnego obłędu i manię wiel-
kości” – biadoliła aktorka. Przegrana biało-czerwonych uchroniła 
Polaków przed manią wielkości, co jednak uchroni naszych rodzi-
mych celebrytów przed wygadywaniem bzdur – nie wiadomo...

Obiecanki cacanki

Poseł PO Rafał Trzaskowski stwierdził ostatnio, że teraz – co 
prawda – Unia Europejska daje nam mniej pieniędzy, ale jak tyl-
ko PO powróci do władzy, to dostaniemy wyrównanie wstecz, bo 
pieniądze są „zamrażane”. Biorąc pod uwagę, jak za rządów partii 
Trzaskowskiego trwoniono unijne pieniądze, to nawet jeśli nasz 
kraj miałby dostać mniej pieniędzy z kasy UE, to Polakom i tak 
bardziej opłaca się trzymać polityków PO w ławach opozycji. 

Sukces totalnych 
a sprawa polska

Nie wiadomo do końca, czy to, co mówił Trzaskowski o za-
mrożonych dla Polski pieniądzach, to prawda. Jednak totalna 
opozycja ma na swoim koncie niewątpliwy sukces. Komisja Euro-

pejska wszczęła procedurę wobec Polski w sprawie Sądu Najwyż-
szego. – Bardzo staraliśmy się o uruchomienie tych procedur przez 
KE w ostatnim miesiącu i to się zakończyło sukcesem – bez żenady 
mówił o tym w radiu TOK FM niejaki Kasprzak, lider Obywateli RP.  
Sęk w tym, że to, co jest dobre dla tzw. obrońców demokracji, nie-
koniecznie jest dobre dla Polski, więc nie ma się czym chwalić.

Miliard z³otych 
w prezencie dla Rosji

Rządząca przez osiem lat koalicja PO–PSL była szczodra dla 
różnego rodzaju ma�i gospodarczych. Za Tuska i Kopacz dobrze 
się żyło gangsterom w białych kołnierzykach, którzy robili prze-
kręty na podatku VAT, paliwach, reprywatyzacji w Warszawie... 
Okazuje się, że politycy zasiadający dzisiaj w ławach opozycji byli 
także niezwykle łaskawi dla rosyjskiego Gazpromu. W wyniku 
umowy podpisanej wówczas pomiędzy stroną polską i Gazpro-
mem Polska utraciła część zysków z tranzytu gazu przez nasz kraj, 
co dało ok. 1 mld zł w formie prezentu dla Gazpromu. „Nie ma 
piniędzy (zgodnie z wymową mówcy) na program 500 plus” – jak 
mawiał minister �nansów z PO Jan Vincent vel Jacek Rostow-
ski. Były za to pieniądze dla Gazpromu. 

Têczowa polityka 
prezydenta Adamowicza

Najlepszym przykładem na to, że na niektórych urzędach po-
winna obowiązywać kadencyjność, jest obecny prezydent Gdań-
ska Paweł Adamowicz. Po latach sprawowania władzy ludziom 
po prostu odbija. Tak się stało w przypadku włodarza grodu nad 
Motławą, który wraz ekipą urzędników na siłę promuje środowi-
ska zwane LGBT. Uchwalony pod koniec czerwca tzw. Model na 
rzecz równego traktowania za głównych wrogów „nowoczesne-
go Europejczyka” uważa katolików i tradycyjną rodzinę. Czas na 
salony europejskie panie (jeszcze) prezydencie.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Kończy się kolejna związkowa kadencja. To czas podsumowań i 
planów. Region Gdański NSZZ „Solidarność” podsumował minioną 
kadencję i wybrał nowe władze regionalne na XVI Walnym Zebraniu 
Delegatów, o którym obszernie piszemy w „Magazynie”. W wybra-
nym Zarządzie Regionu około 25 proc. składu to nowi członkowie. 
Delegaci i podczas obrad, i w wypowiedziach na naszych łamach 
podkreślali oczywistą oczywistość – im nas więcej, tym jesteśmy 
silniejsi, a im Związek jest silniejszy, tym bardziej liczy się z jego 
zdaniem pracodawca w zakładzie pracy, czy rządzący – w skali całego 
kraju. Potrzebna jest więc permanentna rozmowa z pracownikami o 
tym, że warto poświęcić trochę grosza, bo to przełoży się na dobry 
układ zbiorowy, siłę w negocjacjach, bezpłatną pomoc prawną, do-
stęp do szkoleń i informacji związkowej itp. 

Niestety, tam, gdzie Związek jest nieliczny, łatwiej nieuczciwy 
pracodawca może członków i władze związkowe szykanować i 
dyskryminować. Znamy wiele przykładów, gdy związkowi działacze 
przez lata nie są uwzględniani przy podwyżkach i awansach, ale 
to metody stare jak świat. Niektórzy pracodawcy sięgają po środki 
nowocześniejsze – z mównicy zjazdowej padł przykład, jak to jeden 
z takich „nowoczesnych” pracodawców wynajął detektywów, by 
śledzili przewodniczącego zakładowej „Solidarności” i jego żonę (!). 
W innym „nowoczesnym” zakładzie pracy na zakładowym forum 
internetowym słowo „Solidarność” i związek zawodowy jest zakazane 
na równi z wulgaryzmami… 

Jak sobie z tym radzą gdzie indziej?  W niektórych stanach 
USA o tym, czy powstanie związek zawodowy w firmie, decyduje 
referendum wśród załogi. Przed referendum centrala związkowa 
może prowadzić kampanię zachęcającą. Jeżeli w referendum ponad 
50 procent opowie się za powstaniem związku, to w ciągu trzech 
miesięcy wszyscy pracownicy MUSZĄ się do związku zapisać i płacić 
związkową składkę, a pracodawca jest zobowiązany z taką organi-
zacją konsultować wiele kluczowych decyzji. Zakaz przynależności 
związkowej obejmuje jednak kadrę kierowniczą – więc częstym 
przypadkiem pozbycia się niewygodnego działacza jest… jego awans 
na taką funkcję. W Norwegii powszechna jest partycypacyjna funkcja 
związków zawodowych, którym umożliwia się wybór nie tylko przed-
stawicieli w radach nadzorczych, ale także w zarządach firm. Ponadto 
w krajach skandynawskich związki zawodowe zarządzają częścią 
funduszy emerytalnych. Nieco inny model wybrała Francja, gdzie siłą 
związków nie jest ich liczebność, a „opanowanie” rad pracowniczych, 
które mają duże kompetencje i znaczenie w zakładach pracy. A więc 
– co kraj, to obyczaj.

 Wracając jednak do zebrania gdańskiej „Solidarności” – wśród 
przyjętych stanowisk wyraźnie widać niezadowolenie szeroko rozu-
mianej sfery budżetowej. Pisaliśmy o tym wielokrotnie – trudno zro-
zumieć politykę rządu w tym obszarze. Jeżeli bowiem jest tak dobrze, 
to dlaczego w budżetówce finansowanej z pieniędzy publicznych jest 
tak źle? Jeżeli płaca średnia szybko rośnie, to dlaczego w budżetówce 
obowiązuje dalej polityka zaciskania pasa? Słusznie jeden z delegatów 
podkreślał, że już powoduje to negatywną selekcję do tych zawodów, 
co wkrótce odbije się na kondycji całej gospodarki i całego społeczeń-
stwa. Również Komisja Krajowa na ostatnim posiedzeniu przyjęła 
stanowisko wzywające rząd do uwzględnienia postulatów budżetówki 
i przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków w przyszłorocz-
nym budżecie. Zapowiedziała jednocześnie, że brak reakcji rządzą-
cych może doprowadzić do akcji protestacyjnych w najbliższych 
miesiącach. Szykuje się więc interesująca przedwyborcza jesień…

Pracy w nowej kadencji na pewno nie zabraknie. Oby była to 
praca skuteczna.

Jacek Rybicki

Nową 
kadencję 
czas zacząć 
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Krzysztof Dośla został wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na ka-
dencję 2018–2022. Otrzymał 159 głosów (czyli 96 proc.) na XVI Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 27 czerwca w historycznej Sali BHP. Obrady miały charakter sprawozdawczy i 
wyborczy. Związkowcy podsumowali kadencję 2014–2018 oraz wybrali nowe składy Zarządu Regionu i Regional-
nej Komisji Rewizyjnej na kolejne cztery lata. Obrady poprzedziła msza święta w bazylice św. Brygidy celebrowana 
przez ks. kanonika Ludwika Kowalskiego.

Obrady Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
poprzedziła msza święta w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, w świątyni, jak chyba 
żadna inna, kojarzącej się z naszym Związkiem. Modlono się o mądrość, rozwagę 
i umiejętność podejmowania dobrych decyzji oraz o to, aby nigdy nie stracić wraż-
liwości na potrzeby drugiego człowieka.

Mszę świętą dla delegatów na WZD sprawował ks. Ludwik Kowalski, proboszcz 
bazyliki św. Brygidy. W homilii mówił o odwadze zarówno osób świętych, jak i 
zwykłych ludzi, związkowców, którzy nierzadko za odwagę mówienia prawdy i 
działalność tracili życie.

– Chcemy nabrać sił, chcemy nabrać optymizmu chrześcijańskiego na tej mszy 
św., która jest najpiękniejszą modlitwą – mówił ks. Ludwik Kowalski.

– Wspominamy i modlimy się przez pośrednictwo dwóch odważnych świętych: 
św. Jana Chrzciciela i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj dość często tej odwagi 
brakuje ludziom, ale właśnie po to przychodzimy po eucharystię i po to mamy 
sięgać do Pisma Świętego, aby w relacji z Panem Bogiem nabrać mądrej odwagi, aby 
Bóg umacniał naszą siłę, naszą zdolność do mówienia prawdy i abyśmy byli zdolni 
bronić drugiego człowieka – powiedział kapłan. Nawiązał do postaci umieszczo-
nych w głównym ołtarzu bazyliki, a więc także do św. Brygidy Szwedzkiej, która 
swoją odwagą doprowadziła do powrotu papieża z Awinionu do Stolicy Piotrowej 
w Rzymie.

– Dzisiaj, u progu obrad NSZZ „Solidarność”, patrzymy z ufnością w przyszłość, 
bo nie brakuje w historii Kościoła, a także w historii waszej organizacji ludzi od-
ważnych, ludzi żyjących Jezusem Chrystusem, ludzi, którzy żyją i głoszą swoim 
życiem prawdę – zakończył duchowny.

(mig)

W intencji gdańskiej „Solidarności”
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Krzysztof Dośla przewodniczącym 
Zarządu Regionu Gdańskiego w kadencji 2018–2022

FO
T. 

W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

roku. Doskonały wynik osiągnięty w 
wyborach potwierdza jego mandat lide-
ra Związku na Pomorzu.

Związkowcy i przyjaciele

Walne Zebranie Delegatów to naj-
wyższa władza stanowiąca w Regionie 
Gdańskim. W zebraniu wzięło udział 
172 delegatów reprezentujących około 
35 tysięcy członków gdańskiej „Solidar-
ności” z 359 podstawowych organizacji 
związkowych. Na przewodniczącego 
WZD wybrano Andrzeja Kościka, a na 
członków Prezydium WZD Zdzisławę 
Hacię (sekretarz) oraz Piotra Gierszew-
skiego i Dariusza Wasielewskiego (obaj 
wiceprzewodniczący).

Wśród gości WZD znaleźli się m.in.: 
wojewoda pomorski Dariusz Drelich, 
pomorska kurator oświaty dr Monika 
Kończyk, zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „S” Bogdan Biś, 
okręgowa inspektor pracy w Gdańsku 
Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, 
przewodniczący zaprzyjaźnionych re-
gionów związkowych: Słupskiego – Sta-

nisław Szukała i Elbląskiego – Grzegorz 
Adamowicz oraz Kazimierz Zimny, 
dyrektor Maratonu Solidarności, w 
przeszłości brązowy medalista igrzysk 
olimpijskich w Rzymie w 1960 roku.

Duszpasterz ludzi pracy archidie-
cezji gdańskiej ks. prałat dr Sławomir 
Decowski poprowadził modlitwę za 
członków „S” i wszystkich pracowni-
ków za wstawiennictwem Matki Boskiej 
Częstochowskiej i patrona Związku bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki. Rozpoczęcie 
obrad poprzedził także krótki, ale wzru-
szający występ Adrianny Kordowskiej 
ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdań-
sku, laureatki V edycji konkursu pieśni 
patriotycznej „Polska – moje miejsce, 
mój kraj” i jednocześnie stypendystki 
Funduszu Stypendialnego NSZZ „So-
lidarność”.

– To dla mnie wielki zaszczyt uczest-
niczyć w tym spotkaniu, w roku setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości. 
Jest to rocznica radosna, ale też słod-
ko-gorzka. Bo przecież niepodległość 

– Spotykamy się w historycznej Sali BHP, w której strajkujący 
w 1980 roku marzyli o suwerennej i wolnej ojczyźnie, prawie do 
zrzeszania się w niezależnych od państwa i pracodawców związ-
kach zawodowych, o godnych warunkach pracy. Pamiętamy też, 
że spotykamy się w roku 30 rocznicy strajków w 1988 roku. Są 
z nami koledzy, którzy wtedy aktywnie strajkowali. Wszystkim 
strajkującym 30 lat temu chciałbym serdecznie podziękować i 
pogratulować. Walczyliście o „Solidarność”, bo taki był pierwszy 
i najważniejszy postulat w 1988 roku.

W uchwale programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność” w 1981 roku znalazło się kluczowe zdanie o potrze-
bach zwykłych ludzi w naszym kraju. Ono do dziś wyznacza kie-
runek naszego działania. Na każdym poziomie związkowym każ-
dy musi przynajmniej podjąć próbę odpowiedzi na to wyzwanie. 
To jest �lozo�a „Solidarności”, �lozo�a funkcjonowania związku
zawodowego. Do tego dochodzą pamiętne słowa św. Jana Pawła 
II: „Jeden drugiego brzemiona noście”. Po to właśnie jest solidar-
ność, aby odczuwać wzajemne wsparcie.

W Regionie Gdańskim funkcjonujemy w oparciu o działy zaj-
mujące się najważniejszymi zadaniami Związku, dziewięć oddzia-
łów i dwa biura terenowe. Jednym z najważniejszych wyzwań 
pozostaje obrona zwalnianych z pracy działaczy związkowych. 
W minionej kadencji na Pomorzu takie sytuacje, niestety, miały 
miejsce między innymi w Operze Bałtyckiej i Igloporcie w Gdyni. 
Nasi działacze zostali tam poddani represjom i szykanom. Tylko 

dzięki zaangażowaniu i sile liderów związkowych w tych zakła-
dach pracy udało się wygrać z nieuczciwymi pracodawcami. 

Naszym zobowiązaniem sprzed czterech lat były spotkania 
przedstawicieli regionalnych władz Związku z członkami po-
szczególnych organizacji zakładowych na ich terenie. Udało nam 
się spotkać z ponad dwustu komisjami zakładowymi. W kolejnej 
kadencji te spotkania powinny być kontynuowane. To znakomi-
te doświadczenie dla członków Prezydium ZRG, które pozwala 
chociażby poznać nasze słabości. To doskonały materiał do udo-
skonalania dalszej pracy, a tematy poruszane podczas takich 
spotkań staramy się wdrażać w życie.

Region Gdański patronuje dwóm wyjątkowym w skali kraju 
szkołom, pielęgnującym pamięć o naszym Związku i zbrodni na 
protestujących robotnikach w 1970 roku. To Szkoła Podstawowa 
im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach koło Kościerzyny i Szko-
ła im. Bohaterów Grudnia 1970 w Łęgowie.

Serdecznie dziękuję za współpracę w kończącej się kadencji 
wszystkim pracownikom Zarządu Regionu, Komisji Międzyza-
kładowej Pracowników Biura ZRG, członkom ZRG i Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej oraz okręgowej inspektor pracy w Gdańsku 
Agnieszce Kraszewskiej-Godziątkowskiej.

Pamiętajmy, że z powodu przynależności do „Solidarności” 
można być dumnym. Ja jestem dumny nieustannie od 1980 
roku.

Na Krzysztofa Doślę zagłosowało 96 procent delegatów. 

„Solidarność” to powód do dumy
Fragmenty przemówienia Krzysztofa Dośli, przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
podczas XVI Walnego Zebrania Delegatów w Gdańsku

– To zobowiązanie, z którego będę 
starał się wywiązać jak najlepiej. W 
czasie dotychczasowych kadencji po-
kazałem, że jestem gotowy do ciężkiej 
pracy i nie boję się żadnych wyzwań. 

Obiecuję, że tak będzie nadal. Być może 
pracy będzie jeszcze więcej, ale dzięki 
solidarności poradzimy sobie z wszyst-
kimi wyzwaniami. Historia pokazuje, 
że to „Solidarność” miała rację. Jestem 

przekonany, że tak będzie w dalszym 
ciągu – powiedział po ogłoszeniu wy-
ników głosowania Krzysztof Dośla. 
Był jedynym zgłoszonym kandydatem. 
Swoją funkcję sprawuje już od 2002 

Ciąg dalszy na str. 6
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odzyskaną w 1918 r. szybko utracili-
śmy. Ponownie ją odzyskaliśmy dopiero 
po kilku dekadach, wśród sztandarów 
„Solidarności”. Zawsze byłem, jestem i 
pozostanę człowiekiem „Solidarności”. 
To „Solidarność” mnie wychowała. 
W 1988 r. uczestniczyłem w strajku 
studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 
Tamten strajk kończyliśmy załamani, 
w kilkadziesiąt osób. Jednak wkrótce 
przyszedł przełom, który wciąż trwa, 
bo przecież jeszcze nie wszystkie cele 
wyrażone w postulatach osiągnęliśmy. 
Wiele dzięki dobrej współpracy z „So-
lidarnością” udało się obronić. Wciąż 
pojawiają się próby marginalizowania 
związków zawodowych. Do tego nie 
wolno dopuścić. W przypadku trud-
nych sytuacji głos związkowców musi 
być wyraźnie słyszalny – powiedział 
Dariusz Drelich.

Wojewoda pomorski, kierujący w 
tym roku pracami Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w Gdańsku, po-

dziękował przewodniczącemu gdańskiej 
„Solidarności” za udaną współpracę.

– To w dużej mierze dzięki przedsta-
wicielom „Solidarności” w radzie wielo-
krotnie udało się wypracować wspólne 
stanowiska – podkreślił wojewoda.

– Dziękuję „Solidarności” za do-
świadczenie zdobyte w pracy związ-
kowej, które teraz ułatwia mi spra-
wowanie obecnej funkcji. Związek 
zawodowy zawsze i wszędzie musi 
stać na straży praw swoich członków i 
interesów wszystkich pracowników. W 
obszarze oświaty mamy jeszcze dużo 
do zrobienia, ale dzięki zaangażowaniu 
związkowców dużo spraw udało się już 
rozwiązać. Finalizowana jest reforma 
szkolnictwa zawodowego. Reprezen-
tatywne organizacje związkowe mają 
coraz większe prawo głosu w sprawach 
oświatowych, na przykład opiniowa-
nia kształtu sieci szkół – podkreśliła 
pomorska kurator oświaty Monika 
Kończyk.

Goście WZD: Grzegorz Adamowicz, Stanisław Szukała  
i Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska.
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Region Gdański solidarny 
Okręgowa inspektor  pracy w 

Gdańsku Agnieszka Kraszewska-Go-
dziątkowska podziękowała za szeroką 
współpracę z Regionem Gdańskim 
NSZZ „Solidarność” w zakresie obro-
ny praw pracowniczych i przestrzegania 
przepisów prawa pracy. Podkreśliła, że 
to najbardziej aktywny związek zawo-
dowy, a 237 społecznych inspektorów 
pracy z ramienia Związku, przeszko-
lonych w 2017 r., to ważni partnerzy 
dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Gdańsku. Agnieszka Kraszewska-Go-
dziątkowska dziękowała również „S” 
za zorganizowanie akcji „13 złotych… 
i nie kombinuj!”, promującej nowe 
przepisy dotyczące minimalnej stawki 
godzinowej.

Bogdan Biś w imieniu przewod-
niczącego Związku Piotra Dudy po-
dziękował gdańskim związkowcom za 
solidarność wykazywaną m.in. przez 
aktywny udział we wszystkich podej-
mowanych akcjach. Podkreślił, że w 
mijającej kadencji Związkowi udało 
się zrealizować założony program w 
90 procentach. – Rządzący mają swoje 
priorytety, które nie zawsze są zbieżne 
z priorytetami Związku, ale w spra-
wach zasadniczych mówimy jednym 
głosem. Przywrócono dialog społecz-
ny. Wiele kwestii udało się osiągnąć w 
ramach konsensusu z pracodawcami, 
przy dużej akceptacji społecznej. Cele, 
które wciąż są przed nami, to m.in. 
wprowadzenie nowych przepisów do-
tyczących reprezentatywności organi-
zacji związkowych i dalsza walka z tzw. 
umowami śmieciowymi – powiedział 
Bogdan Biś.

Zastępca przewodniczącego zapo-
wiedział również zmiany w funkcjono-
waniu Związku, m.in. wprowadzenie 
dwukadencyjności (przy wydłużeniu 
jednej kadencji do 5 lat) dla osób spra-
wujących najwyższe funkcje wykonaw-
cze (przewodniczący Komisji Krajowej, 
poszczególnych regionów, sekretariatów 
i sekcji branżowych).

Udana kadencja

Sprawozdanie z mijającej kadencji 
przedstawił przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla. Zostało ono 
jednogłośnie przyjęte przez delegatów.  
Sprawozdanie Regionalnej Komisji Re-
wizyjnej przedstawiła jej przewodniczą-
ca Anna Woroniecka.

Wcześniej delegaci obejrzeli spe-
cjalną prezentację podsumowującą 
kończącą się kadencję. Na plan pierw-
szy wybijały się liczby: 31 nowo po-
wstałych organizacji związkowych, 
3039 osób przeszkolonych podczas 223 
szkoleń związkowych, 3231 uczest-
ników 10 projektów europejskich, 
8445 udzielonych porad prawnych, 
280 spraw sądowych prowadzonych 
przez prawników z regionalnego 
Działu Prawnego (80 proc. wyników 
korzystnych dla pracowników), 270 
osób, które znalazły pracę dzięki po-
mocy związkowego Biura Pracy, po-
nad tysiąc informacji internetowych 
przygotowanych przez dziennikarzy 
gdańskiej „S”, trzy tytuły wydawane w 
cyklu tygodniowym lub miesięcznym 
(„Magazyn Solidarność”, „Biuletyn 
Solidarność”, „IBiS”), 16 organizacji 
związkowych, których przedstawicie-
le 71 razy pełnili służbę przy grobie bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Krzysztof Dośla przewodniczącym 
Zarządu Regionu Gdańskiego
Ciąg dalszy ze str. 5

Delegaci.
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PAWEŁ DZIWOSZ, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w Federal-Mogul Bimet S.A. 

– Przede wszystkim rozwój, bo bez tego Związek będzie się 
naturalnie kurczył. Konieczne jest pozyskiwanie nowych człon-
ków, którzy są naturalną siłą naszej organizacji. Z tym trzeba 
wyjść do ludzi. Pokazywać im, że Związek istnieje. Nie możemy 
czekać, aż pracownicy przyjdą sami  się zapisać. Musimy z nimi 
rozmawiać. Musimy wyjść z ofertą do młodych. Jestem przed-
stawicielem dużej organizacji związkowej. Zrzeszamy prawie 40 
proc. załogi w zakładzie, który ma prawie tysiąc pracowników. 
Rozmawiamy z ludźmi, chodzimy do nich, jesteśmy w halach 
produkcyjnych. I to przynosi rezultaty. Oczywiście, należy ko-
rzystać z doświadczenia starszych działaczy związkowych, ale 
nie zamykać się na ludzi młodych. Problemów jest bardzo dużo. 
Co prawda poprawiła się sytuacja na rynku pracowników, ale 
nadal trzeba pilnować warunków pracy. Bolączką są niskie wy-
nagrodzenia. Ważne jest też BHP.

MARCIN SZULC, członek KM NSZZ 
„Solidarność” w Zakładach Farmaceutycznych 
„Polpharma” S.A. w Starogardzie Gdańskim

– Najważniejszym zadaniem jest postawienie w naszej 
działalności na ludzi młodych. Powinniśmy wyjść do osób 
młodych, wykształconych, do trzydziestego roku życia. Bez 
nich nasza przyszłość będzie źle wyglądać. Należy uświa-
damiać im, że związki zawodowe są potrzebne. Oni zadają 
nam pytania: po co jest Związek, co im da ta przynależność? 
Nie potrafią zadać sobie pytania: a co ja mogę dać Związ-
kowi, aby żyło się lepiej, aby się lepiej pracowało? Dla nich 
dbałość o historię, tradycję, tożsamość narodową jest prze-
żytkiem, przestają w to wierzyć. Żyją w globalnej wiosce, 
mają inne podejście do życia. Jeśli się im coś nie podoba, 
zostawiają pracę. Teraz mogą sobie na to pozwolić, ale jeśli 
przyjdzie kryzys? Nie utożsamiają się z miejscem pracy. Są 
nastawieni na karierę. To szybko minie, bo młodość jest 
krótka i wówczas przyjdą do Związku, ale lepiej by było, 
i to dla nich samych, gdyby przyszli szybciej. Jest jeszcze 
druga sprawa. Związek powinien trzymać się tradycyjnych 
wartości, naszych narodowych i chrześcijańskich. Żadne 
zamazywanie granic kulturowych czy wyznaniowych. 

(mig)

PYTANIE MIESIĄCA

Zadania na nową kadencję 

FO
T. 

M
AR

CI
N 

JA
CE

W
IC

Z

Na początku obrad tradycyjnie odśpiewano hymn Polski.

Głosowanie.

Liczenie głosów.
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Nowo wybrane władze Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

 Krzysztof Dośla

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

1. Krzysztof Adamczyk 
2. Marek Albecki
3. Andrzej Bogucki 
4. Bożena Brauer 
5. Andrzej Cenacewicz 
6. Sławomir Chojnacki 
7. Daniel Cichocki 
8. Wacław Ciecholiński 
9. Rafał Czereda 
10. Krzysztof Czerwiński 
11. Paweł Dziwosz 

12. Edward Fortuna 
13. Stefan Gawroński 
14. Andrzej Glica 
15. Tomasz Grabowski 
16. Karol Guzikiewicz 
17. Zdzisława Hacia 
18. Marcin Jacewicz 
19. Stanisław Jakonis 
20. Andrzej Janzen 
21. Alicja Jarosz 
22. Waldemar Jaszczyński 
23. Irena Jenda 
24. Sławomir Kalwasiński 
25. Mirosław Kamieński 
26. Ryszard Karsznia 
27. Anna Kocik 
28. Stanisław Kotyński 
29. Zbigniew Kowalczyk 
30. Marzena Krefta 
31. Hanna Kujawińska 
32. Roman Kuzimski 

33. Lucyna Kwasek 
34. Ryszard Landowski 
35. Ryszard Lis 
36. Wojciech Litewski 
37. Mirosław Madej 
38. Piotr Madej 
39. Marek Mrozkowiak 
40. Tomasz Muszyński 
41. Andrzej Netkowski 
42. Bogdan Olszewski 
43. Mirosław Piórek 
44. Mariusz Połom 
45. Janusz Poniecki 
46. Krzysztof Prokopiuk 
47. Aleksander Pryczkowski 
48. Piotr Ratkowski 
49. Krzysztof Rekowski 
50. Karolina Rydzewska 
51. Krzysztof Rzeszutek 
52. Zbigniew Sikorski 
53. Urszula Szczepańska 

54. Sławomir Szczepański 
55. Marek Szpucha 
56. Tadeusz Szymański 
57. Bogdan Tyloch 
58. Roman Wołoszyn 
59. Krzysztof Żmuda 

Regionalna Komisja Rewizyjna 

1. Elżbieta Bugajna
2. Eugeniusz Dosz 
3. Krzysztof Dymnicki 
4. Lech Górski 
5. Henryk Kaczorowski 
6.  Wojciech Korytowski
7. Tomasz Sosnowski 
8. Marcin Stępniak 
9. Agnieszka Szwejkowska-Kulpa 
10. Krystyna Taranowska 
11. Anna Woroniecka 

Delegaci na Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”

1. Bożena Brauer
2. Gustaw Czarnowski
3. Krzysztof Czerwiński 
4.  Edward Fortuna 
5.  Roman Gałęzewski
6. Andrzej Kościk 
7.  Zbigniew Kowalczyk 
8. Roman Kuzimski 
9. Wojciech Litewski 
10. Andrzej Netkowski
11. Bogdan Olszewski 
12.  Mirosław Piórek
13. Mariusz Połom 
14. Jacek Szornak 
15. Leszek Świeczkowski 
16. Edward Zbucki 

KADENCJA 2018–2022

XVI WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU GDAŃSKIEGO

Porty, oświata, służba zdrowia

Podczas WZD delegaci przyjęli 12 
stanowisk dotyczących między innymi 
bieżących problemów pracowników 
poszczególnych branż. Jednak jako 
pierwszy dokument związkowcy prze-
głosowali stanowisko odnoszące się 
do 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, w którym złożyli hołd 
i podziękowania „wielu pokoleniom 
Polaków, dzięki którym możemy ko-
rzystać z owoców niepodległości i su-
werenności Rzeczypospolitej”. Zdaniem 
związkowców pamięć o tamtych wyda-
rzeniach i towarzyszącym im oczekiwa-
niach musi pozostać zobowiązaniem 
dla rządzących, dla nas wszystkich. „To 
od nas obecnie zależy, jaka jest i będzie 

Polska, jaki dialog społeczny, prawa 
pracownicze, sytuacja rodzin, zasady 
państwa praworządnego i solidarnego” 
– czytamy w przyjętym stanowisku.

Do odpowiedzialności obywateli za 
to, w jakim kraju będziemy wychowy-
wać nasze dzieci, związkowcy nawiązali 
w stanowisku dotyczącym programu 
„Różnorodny Gdańsk – model na rzecz 
równego traktowania”, który forsują 
obecne władze miasta Gdańska. Dele-
gaci na WZD wyrazili protest przeciw 
tym rekomendacjom, które nadają zbyt 
wiele przywilejów środowisku LGBT+, 
w tym wprowadzaniu do szkół przed-
wczesnej seksualizacji dzieci w progra-
mie „Różnorodny Gdańsk – model na 
rzecz równego traktowania”. Zdaniem 
związkowców tego rodzaju propozycje 
powinny być przedmiotem szerszej i 
dłuższej dyskusji. Zaskakujące jest, że 
program, który zawiera wiele treści 
edukacyjnych i zadań dla szkół, nie był 
nawet opiniowany przez środowisko 
oświatowe, w tym Komisję Edukacji 
Rady Miasta Gdańska.

W stanowisku dotyczącym sytuacji 
w oświacie delegaci poparli działania 
podejmowane przez Międzyregional-
ną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku na 
rzecz poprawy sytuacji pracowników 
oświaty, dobrej jakości edukacji oraz 
patriotycznego i wychowawczego wy-
miaru polskiej szkoły.

Delegaci zajęli się również proble-
mami trójmiejskich portów, a przede 
wszystkim sytuacją w Porcie Gdańskim 
Eksploatacja S.A., gdzie na 29 czerwca 

portowa „Solidarność” zaplanowała 
pikietę protestacyjną. W przyjętym sta-
nowisku władze gdańskiej „S” wyraziły 
poparcie dla Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w PGE S.A. oraz dla dal-
szych działań Krajowej Sekcji Portów 
Morskich NSZZ „Solidarność” dotyczą-
cych obrony miejsc pracy i zabezpiecze-
nia podstawowych praw pracowniczych 
i związkowych gdańskich portowców. 

Związkowcy upomnieli się także o 
zwolnionego z pracy przewodniczącego 
niedawno założonej organizacji związ-
kowej NSZZ „Solidarność” w Gdynia 
Container Terminal SA. Jednocześnie 
zaapelowali do Zarządu GCT SA o 

prowadzenie rzeczywistego dialogu 
społecznego z NSZZ „Solidarność” i 
zawarcia Układu Zbiorowego Pracy. 

Następną branżą, którą zajęli się dele-
gaci na WZD, była służba zdrowia. Przy-
jęto trzy stanowiska: dotyczące zmiany 
umów o pracę na umowy cywilnoprawne 
w placówkach służby zdrowia, niewystar-
czającego w relacji do rangi i odpowie-
dzialności poziomu płac pracowników 
wykonujących zawody medyczne za-
trudnionych w podmiotach leczniczych 
oraz negatywnych skutków outsourcingu 
w zakładach opieki zdrowotnej. 

W dokumencie skierowanym do 
organów państwa i Parlamentu RP de-

legaci apelują o przeprowadzenie zmian 
prawnych w celu zwolnienia od kosz-
tów sądowych i procesowych działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób 
represjonowanych z powodów politycz-
nych.

W ostatnim przyjętym stanowisku 
uczestnicy WZD zwrócili się do Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Soli-
darność” o uproszczenie zasad wybor-
czych na poziomie wyborów w kołach 
i organizacjach wydziałowych, łącznie z 
wprowadzeniem tych zmian do Statutu 
NSZZ „Solidarność”.

Adam Chmielecki 
Małgorzata Kuźma

Delegaci.
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Rozpoczęcie obrad poprzedził występ 
Adrianny Kordowskiej.
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Stanowisko nr 1  
ws. 100-lecia Niepodległej

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 100-
-lecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości składa hołd i podziękowania wielu 
pokoleniom Polaków, powstańcom listo-
padowym, styczniowym, śląskim i wielko-
polskim, dzięki którym możemy korzystać 
z owoców niepodległości i suwerenności 
Rzeczypospolitej.

Pamiętamy o bohaterstwie walczących 
o niepodległość Ojczyzny z czasów I wojny 
światowej, wojny polsko-bolszewickiej, żoł-
nierzach II wojny światowej, powstańcach 
warszawskich, żołnierzach niezłomnych. Wy-
razy szacunku i pamięci kierujemy do O�ar
Grudnia 1970 i ich rodzin, osób represjono-
wanych w stanie wojennym, uczestników 
strajków z 1980 i 1988 roku i do wielu bezi-
miennych bohaterów – dzięki którym Polska 
odzyskała suwerenność. 

Pamiętamy, że to z ogromnego wysiłku i 
poświęcenia tak wielu – powstał Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność”, którego jesteśmy kontynuatorami. To 
dla nas wielkie zobowiązanie, ale i wyzwanie.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów 
zwracają się do członków Związku i wszyst-
kich mieszkańców regionu o włączenie się 
w godne uczczenie rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Państwo Polskie. Pamięć o 
tamtych wydarzeniach i towarzyszącym im 
oczekiwaniach musi pozostać zobowiąza-
niem dla rządzących, dla nas wszystkich. 

To od nas obecnie zależy, jaka jest i bę-
dzie Polska, jaki dialog społeczny, prawa 
pracownicze, sytuacja rodzin, zasady pań-
stwa praworządnego i solidarnego. 

Stanowisko nr 2  
ws. sytuacji pracowników 
Port Gdański Eksploatacja 
S.A.

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z głębokim 
niepokojem przyjęło informacje zawarte w 
Stanowisku nr 2/2018 z dnia 26.06.2018 r. Kra-
jowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidar-
ność” (w załączeniu) o bardzo trudnej sytuacji 
pracowników Port Gdański Eksploatacja S.A. 

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” wyraża swoje pełne poparcie dla Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PGE S.A. 
oraz dla dalszych działań Krajowej Sekcji Por-
tów Morskich NSZZ „Solidarność” w sprawie 
obrony miejsc pracy i zabezpieczenia podsta-
wowych praw pracowniczych i związkowych 
gdańskich portowców.

Stanowisko nr 3  
ws. sytuacji w oświacie

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera dzia-
łania podejmowane przez Międzyregionalną 
Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” z siedzibą w Gdańsku na rzecz poprawy 
sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości 
edukacji oraz patriotycznego i wychowaw-
czego wymiaru polskiej szkoły.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów 
popierają takie postulaty „Solidarności” 
oświatowej, jak: 
1. Zapewnienie �nansowania edukacji 

adekwatnego do stawianych wymagań 
– w tym godnego poziomu wynagro-
dzeń dla nauczycieli, ale też pracowników 
administracji i obsługi szkolnej. Potrzebne 
jest wprowadzenie stałego mechanizmu 
waloryzacji wynagrodzeń, w szczególno-
ści przywrócenie corocznej waloryzacji 

oraz podwyżki wynagrodzeń realizowa-
nych od 1 stycznia każdego roku tak, aby 
polski nauczyciel był wynagradzany na 
średnim poziomie obowiązującym w kra-
jach Unii Europejskiej.

2. Przyjęcie zmian w ustawie Karta nauczy-
ciela, w takich sprawach, jak awans za-
wodowy, ocena pracy nauczycieli oraz 
jednoznaczne uregulowanie tzw. godzin 
pokarcianych – niepłatnych, a także za-
pewnienie środków m.in. na organizację 
zajęć wyrównawczych, kół zaintereso-
wań, zajęć sportowych, turystycznych, 
kulturalnych, realizację opieki psycholo-
giczno-pedagogicznej w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych.

3. Przyjęcie realnego programu osłonowe-
go dla nauczycieli w związku z wdraża-
niem zmian ustroju szkolnego (np. wydłu-
żenie stanu nieczynnego dla nauczycieli; 
poprawa mechanizmu opiniowania pro-
jektów organizacji szkół; dobrowolne 
odejścia – rekompensaty; itd.). Problem 
może się pojawić szczególnie w roku 
szkolnym 2019/2020, kiedy ostatecznie 
przestaną istnieć gimnazja. Dotyczyć 
będzie także pracowników administracji 
i obsługi szkolnej.

4. Przywrócenie obowiązku corocznych 
negocjacji ze związkami zawodowymi 
regulaminów wynagrodzeń nauczycie-
li.

5. Wdrożenie maksymalnej liczby uczniów 
w oddziałach szkolnych – na każdym 
etapie edukacyjnym. Problem staje się 
szczególnie ważny od roku szkolnego 
2019/2020, gdy przez 4 lata w szkołach 
ponadpodstawowych spotkają się dwa 
roczniki uczniów.

6. Wprowadzenie dodatku dla nauczycie-
li, którzy łączą etat w kilku szkołach, 
rekompensujący im koszty dojazdu. 
Jest to szczególnie ważne w szkołach 
oddalonych od siebie – np. na terenach 
wiejskich.

7. Zagwarantowanie równowagi między 
uprawnieniami uczniów i rodziców 
a uprawnieniami szkoły i nauczyciela, 
w tym: rozważenie zniesienia możliwo-
ści promocji z oceną ndst.; przywrócenie 
drugoroczności na każdym poziomie 
edukacyjnym; przywrócenie skali ocen 
1-6 w pierwszym etapie edukacyjnym; 
zniesienie prawa ucznia pełnoletniego do 
samodzielnego usprawiedliwiania się.
Delegaci Walnego Zebrania Delegatów 

zwracają uwagę, że oświata, w tym odpo-
wiednia pozycja nauczycieli, nie jest tylko 
wydatkiem �nansowym, ale dobrem całego 
narodu, ważną inwestycją w przyszłość mło-
dego pokolenia. Stąd także płaca w szkolnic-
twie musi być konkurencyjna w stosunku do 
płac w innych branżach. Tylko wówczas do za-
wodu nauczycielskiego będą tra�ali najlepiej
przygotowani absolwenci uczelni, a dobre 
kształcenie i wychowanie jest warunkiem nie-
zbędnym rozwoju Rzeczpospolitej. Potrzebny 
jest też stały, rzetelny dialog w sprawach edu-
kacyjnych.

Stanowisko nr 4  
ws. programu „Różnorodny 
Gdańsk – model na rzecz 
równego traktowania”

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stanow-
czo protestuje przeciw tym rekomenda-
cjom, które nadają zbyt wiele przywilejów 
środowisku LGBT+, w tym wprowadzaniu 
do szkół programu przedwczesnej seksu-
alizacji dzieci w programie „Różnorodny 
Gdańsk – model na rzecz równego trakto-
wania”, który ma być przedmiotem obrad 

podczas najbliższego posiedzenia Rady 
Miasta Gdańska.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów 
stoją na stanowisku, że tego rodzaju propozy-
cje powinny być przedmiotem szerszej i dłuż-
szej dyskusji. Zaskakujące jest, że program, 
który zawiera wiele treści edukacyjnych i 
zadań dla szkół, nie był nawet opiniowany 
przez środowisko oświatowe, w tym Komisję 
Edukacji Rady Miasta Gdańska.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów 
zwracają uwagę, że szczególnej ochronie 
podlega RODZINA, co zapewnia między inny-
mi art. 48 Konstytucji RP, który brzmi:

„Rodzice mają prawo do wychowania 
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 
Wychowanie to powinno uwzględniać sto-
pień dojrzałości dziecka, a także wolność jego 
sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

Szczególnej ochronie powinna też pod-
legać szkoła, która realizuje program wycho-
wawczo-pro�laktyczny uchwalany przez ro-
dziców w porozumieniu z radą pedagogiczną 
(Art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe 
z 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmia-
nami). Szkoda, że w liczącym 178 punktów 
programie nie znalazł się żaden odnoszący 
się do dyskryminacji pracowników za przyna-
leżność związkową, a przecież ochrona przed 
takim traktowaniem jest także gwarantowana 
w Konstytucji RP. 

Delegaci zwracają uwagę na szereg in-
nych pilnych spraw i problemów do podję-
cia, w tym na rzeczywistą troskę o rodziny, 
osoby niepełnosprawne, absolwentów szkół 
i uczelni, by przeciwdziałać emigracji mło-
dych gdańszczan. Akcent na powyższe spra-
wy w polityce Miasta Gdańska w obszarze 
wyrównywania szans jest oczekiwany przez 
wszystkich mieszkańców Gdańska, jak rów-
nież delegatów na WZD Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko nr 5  
ws. sytuacji w Gdynia 
Container Terminal SA

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z dumą i sa-
tysfakcją odnotowało fakt powstania organi-
zacji związkowej NSZZ „Solidarność” w GDY-
NIA CONTAINER TERMINAL SA.

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swo-
je uznanie dla członków NSZZ „Solidarność”, 
którzy pomimo wielu działań pracodawcy 
mających charakter antyzwiązkowy – nie ule-
gli. Wykazali się odwagą, determinacją, mą-
drością i rozwagą w walce o lepsze warunki 
pracy – w postaci Układu Zbiorowego Pracy 
i utrzymali niezależność swojej organizacji 
związkowej.

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” udziela 
swojego pełnego poparcia Organizacji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” dla jej po-
stulatów i działalności. Jednocześnie wzywa 
Zarząd GCT SA do:
1. Przywrócenia do pracy zwolnionego Prze-

wodniczącego Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” – Marka Szymczaka.

2. Zaprzestania działań o charakterze repre-
syjnym wobec działaczy i członków NSZZ 
„Solidarność”.

3. Zakończenia niepotrzebnych sporów sądo-
wych.

4. Prowadzenia rzeczywistego dialogu spo-
łecznego z NSZZ „Solidarność” i zawarcia 
Układu Zbiorowego Pracy.

Stanowisko nr 6  
ws. sytuacji w portach

W świecie, w którym 90 proc. handlu od-
bywa się drogą morską, dokerzy i porty sta-

nowią jedne z najważniejszych kół zamacho-
wych napędzających gospodarkę.

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” wyraża swoje pełne poparcie i udzieli 
wszelkiej możliwej pomocy Krajowej Sekcji 
Portów Morskich NSZZ „Solidarność” dla 
stworzenia jednolitych, wysokich standardów 
pracy w postaci Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Dokerów, a także w 
jego zawarciu.

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” stoi na stanowisku, iż przyszłość pol-
skich portów i portowego rynku pracy musi 
uwzględniać sprawy społeczne, pracownicze 
i związkowe, a uczciwy dialog społeczny jest 
jednym z elementów zrównoważonego roz-
woju.

Wzywamy pracodawców sektora porto-
wego do podjęcia dialogu z Krajową Sekcją 
Portów Morskich NSZZ „Solidarność” w celu 
wypracowania najlepszych rozwiązań dla 
pracowników portowych zabezpieczających 
ich słuszne interesy.

Stanowisko nr 7  
ws. zwolnionych z pracy 
pracowników

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głębo-
ki sprzeciw w związku z łamaniem Konstytucji 
RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
przez sądy wobec bezprawnie zwolnionych z 
pracy pracowników.

Sądy pracy warunkując przyjęcie pozwu 
lub skargi pracownika przez uiszczenie wpi-
su sądowego oraz orzekając wysokie koszty 
procesowe w przypadku przegrania procesu, 
stały się w istocie organami represji w Rzeczy-
pospolitej.

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” wzywa organy państwa do podjęcia 
niezwłocznych działań w celu zapewnienia 
ochrony praw pracowniczych i praw człowie-
ka w Polsce.

Stanowisko nr 8  
ws. sytuacji działaczy 
opozycji

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do 
organów Państwa i Parlamentu RP o przepro-
wadzenie zmian prawnych w celu zwolnienia 
od kosztów sądowych i procesowych działa-
czy opozycji antykomunistycznej oraz osób 
represjonowanych z powodów politycznych.

Zdaniem Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
zwolnienia powinny dotyczyć nie tylko po-
zwów i skarg w sprawie odszkodowań w 
okresie PRL-u, lecz także z tytułu przypadków 
bezprawia organów państwa i pracodawców 
w okresie III RP.

Stanowisko nr 9  
ws. zmiany umów o pracę  
na umowy cywilnoprawne

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie 
ocenia nadal trwające w placówkach służby 
zdrowia zamiany umów o pracę na umowy 
cywilnoprawne. W formie tzw. kontraktów 
jest zatrudniona coraz większa grupa pracow-
ników służby zdrowia. Problem ten dotyczy 
już nie tylko lekarzy czy pielęgniarek i położ-
nych, ale również innych grup zawodowych, 
m.in.: ratowników medycznych, �zjoterapeu-
tów, diagnostów laboratoryjnych. Pracodaw-
cy w dalszym ciągu wykorzystują taką formę 
zatrudnienia, głównie dlatego, że osób świad-
czących usługi jako jednoosobowe podmioty 
gospodarcze nie dotyczą limity i normy pracy 

określone w ustawie o działalności leczniczej. 
Prowadzi to do sytuacji, w której tzw. kontrak-
towcy pracują nawet po kilkadziesiąt godzin 
pod rząd, co stwarza zagrożenie nie tylko 
dla pacjentów, ale także dla nich samych. Co 
więcej, osób zatrudnionych na „kontraktach” 
nie dotyczą przepisy z zakresu prawa pracy, 
czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wy-
nagrodzenia za pracę i wiele innych.

Pozbawienie ochrony prawnej, jaka jest 
przewidziana w prawie pracy, jest działaniem 
na szkodę pracowników oraz ich rodzin. Przeciw 
takim działaniom stanowczo protestujemy.

Stanowisko nr 10  
ws. ustawy o sposobie 
ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stano-
wisku, że poziom płac w ustawie o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących zawo-
dy medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych jest niewystarczający w relacji do 
rangi i odpowiedzialności tych zawodów. Jed-
nocześnie zaniepokojenie budzi opieszałość 
Rządu przy wprowadzaniu zmian do ustawy 
(prace trwają od roku). 

W pełni popieramy działania Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia, mające na celu w szczegól-
ności doprowadzenie do ustalenia wyższych 
wskaźników płacy, będących podstawą nali-
czenia najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego oraz objęcie zapisami ustawy w sposób 
obligatoryjny również wszystkich pracowni-
ków niemedycznych pracujących w podmio-
tach leczniczych.

Stanowisko nr 11  
ws. outsourcingu w zakładach 
opieki zdrowotnej

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie 
ocenia stosowanie outsourcingu w placów-
kach służby zdrowia. Przyjmowanie przez 
pracodawców strategii zarządzania, która 
polega na zlecaniu �rmom zewnętrznym wy-
konywania coraz większej liczby zadań, mają-
cych bezpośredni związek z działalnością zle-
cającego, prowadzi do realnego pogorszenia 
warunków pracy i płacy pracowników, a także 
do pogorszenia jakości usług przeniesionych 
do outsourcingu. 

Firmy zewnętrzne, chcąc utrzymać się na 
rynku, obniżają wynagrodzenia pracowników, 
zmniejszają liczbę pracowników i jednocześnie 
zwiększają zakres obowiązków u pozostałych. 
Pracownicy są przepracowani, zmęczeni i nie 
stać ich na regenerację sił, a w efekcie praco-
dawca kupuje gorszą usługę.

Stanowisko nr 12  
ws. uproszczenia zasad 
wyborczych NSZZ 
„Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do 
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” o uproszczenie zasad wyborczych na 
poziomie wyborów w kołach i organizacjach 
wydziałowych łącznie z wprowadzeniem tych 
zmian do statutu NSZZ „Solidarność”.

Gdańsk, 27 czerwca 2018 r. 
Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk

Stanowiska WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
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Z Gdyni do Gdańska

– Tegoroczne Walne Zebranie Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego to już kolejny regional-
ny zjazd, który prowadzisz. Przez lata 
przewodniczyłeś również krajowym 
zjazdom naszego Związku. Zacznij-
my jednak od początku: od kiedy 
jesteś związany z „Solidarnością”?

– Od sierpnia 1980 roku. Kiedy skoń-
czyłem studia w Wyższej Szkole Mor-
skiej i obroniłem pracę magisterską na 
Wydziale Mechanicznym, zgłosił się do 
mnie kolega, który był działaczem Ruchu 
Młodej Polski, Stanisław Czerwiński. 
Niestety, on już nie żyje. Razem z nim 
i kolegami z Wydziału Mechanicznego: 
Jarkiem i Januszem jeszcze przed 1980 
rokiem zajmowaliśmy się kolportażem 
różnych wydawnictw opozycyjnych: 
pisma Ruchu Młodej Polski „Bratniak”, 
czasopism, na przykład „Głos”, publikacji 
Konfederacji Polski Niepodległej, Komi-
tetu Obrony Robotników, Ruchu Obro-
ny Praw Człowieka i Obywatela, WZZ, 
publikacji Kuronia, Michnika, Dorna, 
książek, na przykład „Wrzesień 1939” 
czy Miłosza – kolportowaliśmy cały wa-
chlarz wydawnictw ówczesnej opozycji 
demokratycznej. Jak się zaczęły strajki 
w sierpniu 1980 roku, to było naturalne, 
że poszukiwałem kontaktu, aby włączyć 
się i wspomóc strajkujących. To właśnie 
Stasiu, mój nieodżałowany kolega, za-
proponował mi zajęcie się kolportażem 
i doprowadził mnie do strajkujących, 
wówczas dzięki poręczeniu Stasia prze-
pustkę komitetu strajkowego otrzyma-
łem z polecenia Arkadiusza Rybickiego 
i Macieja Grzywaczewskiego. Wraz 
innymi kolporterami otrzymałem za-
danie przewożenia różnych materiałów, 
ulotek ze strajkującej Stoczni Gdynia do 
strajkującej Stoczni Gdańskiej. Mało kto 
wówczas wiedział, że w Stoczni Gdynia 
była bardzo dobra drukarnia o dużej 
wydajności. I tak codziennie, dla niepo-
znaki o różnych porach dnia, w trakcie 
strajku, wraz z innymi kolporterami, wo-
ziłem w plecaku, udając turystę, te ulotki 
do Stoczni Gdańskiej.

– Kiedy zostałeś członkiem NSZZ „So-
lidarność”?

– Zakończenie strajku zastało mnie 
w drodze pomiędzy stoczniami w Gdy-
ni i w Gdańsku. Gdy przyjechałem do 
Stoczni Gdańskiej, to Wałęsa był już 
wynoszony na rękach, była wielka ra-
dość i entuzjazm, strajk się skończył. A 
ja zgłosiłem się do mojej firmy, do któ-
rej miałem przydział – takie były czasy 

– każdy absolwent Wyższej Szkoły Mor-
skiej dostawał skierowanie do pracy do 
konkretnego armatora. W moim przy-
padku były to Polskie Linie Oceanicz-
ne. Tam zaraz na początku mojej pracy 
podpisałem deklarację członkowską 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Na stat-
ku z Jarkiem wydawaliśmy gazetkę o 
działalności opozycyjnej i pisaliśmy o 
prawdziwej historii Polski. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego, do roku 
1989, między rejsami działałem w małej 
grupie bardzo zaufanych ludzi, między 
innymi byli to mój brat Tomasz Ko-
ścik, Marek Czerwiński, śp. Waldemar 
Ciszyn poszukiwany listem gończym i 
Andrzej Friedel, który przypłacił swoją 
działalność wyrokiem Sądu Marynarki 
Wojennej trzech i pół roku więzienia za 
drukowanie ulotek. Inni przechowywa-
li w piwnicach farby drukarskie, wałek, 
filc, plastry, matryce itp. Korzystałem z 
pomocy moich kolegów z klasy liceal-
nej – Grzegorza, Michała, Piotra. Nie 
zostałem namierzony, bo grupa była 
mała, a ponadto regularnie wypływa-
łem w rejsy, co też zapewne utrudniało 
pracę organom bezpieczeństwa.

W pudełku po butach

– W 1989 roku zacząłeś pracę w legal-
nych już strukturach „Solidarności”.

– Fatalne postanowienie porozumień 
okrągłostołowych było takie, że trzeba 
było na nowo zapisywać ludzi do „Soli-
darności”. W związku z tym, nie pytając 
już nikogo o zgodę, w korytarzu działu 
kadr Polskich Linii Oceanicznych zawie-
siłem flagę „Solidarności”, postawiłem 
takie pudełko po butach i z Jackiem Ce-
gielskim, pierwszym przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” PLO z 1980 roku, 
który miał już za sobą internowanie, 
zaczęliśmy zbierać deklaracje. Tylko 
część pracowników PLO miała odwagę 
je podpisać. Do końca nie było jeszcze 
wiadomo, jak to się dalej potoczy. Po 
1989 roku, po legalizacji „Solidarności”, 
nie powróciłem już do pływania. Po-
chłonęła mnie działalność związkowa. 
Przewodniczącym „Solidarności” w 
PLO został Jacek Cegielski, a wiceprze-
wodniczącą ds. pracowników lądowych 
Sylwia Baryło-Ludwichowska.

– W 1981 roku do „Solidarności” na-
leżało 10 milionów osób, po 1989 
roku było ich ponad 2 miliony. A jak 
wyglądało to w PLO?

– W 1981 roku w PLO było zatrud-
nionych około 10 tysięcy marynarzy i 2 

tysiące pracowników lądowych i było 
prawie tyle samo członków „Solidar-
ności”. W roku 1989 już, niestety, takiej 
liczebności nie osiągnęliśmy. I wrócę do 
tego, o czym już wspomniałem – nie 
było na pewno przypadkowe to uzgod-
nienie okrągłostołowe, że trzeba było 
ludzi jeszcze raz zapisywać do Związku. 
Skutek był taki, że ponownie tylko około 
2 tysięcy ludzi wówczas wstąpiło w PLO 
do „Solidarności”. Jacek Cegielski został 
ponownie wybrany na przewodniczące-
go, ja zostałem jego zastępcą i od tamte-
go czasu prowadziliśmy ożywioną dzia-
łalność, a nasza współpraca była bardzo 
owocna. Jako delegat z PLO uczestniczy-
łem w pierwszym po stanie wojennym 
zjeździe Regionu Gdańskiego. 

Ważna jest jakość

– Od kilkunastu lat prowadzisz zjazdy 
regionalne i krajowe naszego Związ-
ku. Masz więc możliwość obserwowa-
nia zmian, jakie zachodzą w „Solidar-
ności”. Jak byś je podsumował?

– Inna jest przede wszystkim liczba 
delegatów, co bezpośrednio związane jest 
z liczbą członków Związku. W 1989 roku 
w Regionie Gdańskim do „Solidarności” 
należało ponad 100 tysięcy osób, a więc 
liczba delegatów była większa. Widoczny 
był wtedy niesamowity entuzjazm i chęć 
działania. Wówczas trzeba było się wy-
kazać nadzwyczajnym zaangażowaniem, 
no i elokwencją, aby w ogóle być dopusz-
czonym do działania, pracy na rzecz „So-
lidarności”. Natomiast teraz tamten czas 
już nie wróci. Teraz jest czas na większy 
profesjonalizm, większe zaangażowanie. 
Nie tyle liczba członków Związku jest waż-
na, ale jakość naszej działalności. Trzeba 
sobie zdawać sprawę, że jednak zmieniły 
się relacje w zakładach pracy: dzisiaj czę-
sto pracodawca jest międzynarodowy, 
rozrzucony po całej Polsce, w związku z 
tym i nasza struktura musi być do tego 
dostosowana. Także inne są wymagania w 
stosunku do ludzi, którzy w imieniu „Soli-
darności” pełnią swoje funkcje i negocjują 
z pracodawcami, nie tylko polskimi, ale i 
zagranicznymi. Działacze związkowi nie 
tylko muszą się cieszyć autorytetem, moim 
zdaniem muszą posiadać dużą wiedzę, 
interdyscyplinarną, żeby móc skutecznie 
reprezentować pracowników. 

– Na tegorocznym WZD Regionu 
Gdańskiego często padało stwier-

dzenie dotyczące potrzeby zawarcia 
układów zbiorowych pracy dla po-
szczególnych branż. Ty reprezentujesz 
marynarzy, którzy od wielu lat korzy-
stają z dobrodziejstw ponadzakłado-
wego układu zbiorowego pracy.

– Przypomnijmy, że to śp. Lech Ka-
czyński, jako profesor prawa pracy, miał 
wpływ na ustawodawstwo, które zaowo-
cowało powstaniem układu zbiorowego 
w naszej branży, stosunkowo wąskiej, 
bo dotyczącej tylko marynarzy. W roku 
1991 była procedowana ustawa doty-
cząca pracy na statkach handlowych. 
Była to pierwsza ustawa, która musiała 
zawierać wiele unormowań między-
narodowych i implementować je do 
prawa polskiego. I tutaj profesor Lech 
Kaczyński wniósł swój znaczący wkład. 
To była pierwsza po II wojnie światowej 
ustawa dotycząca marynarzy, która w 
sposób kompleksowy regulowała mini-
malne ustawowe warunki pracy i w tej 
ustawie znalazły się morskie zbiorowe 
układy pracy. Polscy marynarze chcieli 
pracować na rynkach zagranicznych, co 
wiązało się z degradacją polskich arma-
torów, upadkiem wielu przedsiębiorstw 
żeglugowych i rybackich. Polscy mary-
narze są bardzo dobrze wykształceni, są 
to absolwenci wyższych szkół morskich, 
są to też załogi szeregowe, z wykształce-
niem średnim czy zawodowym, bardzo 
dobrzy pracownicy. Pojawił się problem, 
jak regulować warunki zatrudnienia 
polskich pracowników u zagranicz-
nych pracodawców. W związku z tym 
musieliśmy afiliować Krajową Sekcję 

Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność” do Międzynarodowej Fe-
deracji Transportowców ITF, która już 
wówczas prowadziła ożywioną działal-
ność przeciwko tanim banderom oraz 
w zakresie egzekwowania praw mary-
narzy i podpisywania układów zbioro-
wych pracy na statkach tanich bander.  
Jacek Cegielski, wiceprzewodniczący 
Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „S”, położył tutaj naj-
większe i nieocenione wprost zasługi. 
My, jako afiliant ITF-u, uzyskaliśmy 
prawo do podpisywania takich ukła-
dów zbiorowych dla polskich maryna-
rzy z zagranicznymi pracodawcami. Ale 
zauważmy, że krajowe władze „Solidar-
ności” musiały wyrazić zgodę, że jakaś 
jej struktura, a pamiętajmy, że jesteśmy 
na początku lat 90. – może podpisywać 
układy zbiorowe. Wtedy Lech Kaczyń-
ski był wiceprzewodniczącym „Solidar-
ności” i on na to wyraził zgodę. On znał 
i rozumiał nasze specyficzne potrzeby i, 
jak już mówiłem, był współtwórcą pra-
wa pracy dla nas. Zdawał sobie sprawę 
z tego, że układy zbiorowe to dla nas 
jedyne wyjście. Około 35 do 40 tysięcy 
polskich marynarzy dzisiaj pływa u pra-
codawców zagranicznych, a pod polską 
jurysdykcją – około 400. 

To, że na tegorocznym regionalnym 
zjeździe pojawia się temat ponadzakła-
dowych układów pracy cieszy. Ja ze swej 
strony mogę próbować pomagać. 

– Prowadzona przez Krajową Sekcję 
Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność” coroczna akcja, kiedy 
to wraz z kolegami z „Solidarności” 
portowców kontrolujecie statki 
zacumowane w polskich portach, 
pokazuje waszą dużą skuteczność. 
Pod waszym naciskiem często ar-
matorzy podpisują układy na jed-
nostkach, gdzie one do tej pory nie 
obowiązywały, czy wypłacają zale-
głe pensje. 

– W działalności związkowej po-
trzebna jest determinacja i konsekwen-
cja. Wydaje mi się, że w „Solidarności” 
zabrakło konsekwencji, takiej przebo-
jowości, którą myśmy prezentowali w 
latach 80. Nie wiem, dlaczego nie ma 
tego entuzjazmu i nie chodzi mi o taki 
entuzjazm, w złym tego słowa znacze-
niu, ale entuzjazm związkowy. Oczywi-
ście trzeba szanować tradycje, patrio-
tyzm i wartości chrześcijańskie – to jest 
fundament, o którym mówi nasz Statut. 
Nie wystarczy jednak tylko deklarować 
swoją solidarność z prześladowanymi, 
potrzebne jest profesjonalne konkret-
ne działanie. W pracy związkowej po-
trzebna jest konsekwencja. Pracodaw-
cy muszą wiedzieć, że walka z nami, 
nieprzestrzeganie zasad, odmawianie 
podpisywania układów zbiorowych, 
wyrzucanie z pracy przewodniczących 
czy działaczy związków, którzy ustawo-
wo są chronieni, jest bardzo dla nich 
kosztowna. 

Potrzebne są zmiany

– NSZZ „Solidarność” przez lata trans-
formacji cały czas pod naporem libe-
ralnych ideologii cofał się, pozwalał 
na ograniczenia praw związkowych. 
Przy obecnym układzie władzy jest 
szansa na odrobienie strat w tym 
względzie. Co twoim zdaniem na-
leżałoby zmienić w pierwszej kolej-
ności?

Więcej 
związkowego 
entuzjazmu 
Rozmowa z Andrzejem Kościkiem, przewodniczącym 
XVI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego

dokończenie na str. 10

W działalności związkowej 
potrzebna jest determinacja 
i konsekwencja. Wydaje 
mi się, że w „Solidarności” 
zabrakło konsekwencji, 
takiej przebojowości, którą 
myśmy prezentowali w latach 
80. Nie wiem, dlaczego nie 
ma tego entuzjazmu i nie 
chodzi mi o taki entuzjazm, 
w złym tego słowa znaczeniu, 
ale entuzjazm związkowy. 
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PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A.

Pracownicy są zdeterminowani
– Cztery lata bezczynności zarządu w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. 
doprowadziły naszą spółkę na skraj upadku. Domagamy się przedstawienia 
konstruktywnych planów działań, które pozwolą wydźwignąć się naszej fir-
mie z zapaści i uratować przed grożącą katastrofą – mówił Piotr Ratkowski, 
przewodniczący „Solidarności” w spółce, podczas pikiety, która odbyła się 
29 czerwca przed siedzibą zarządu.

Związkowcy uznali, że sytuacja w porcie jest podbramkowa.
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Protest zorganizowały dwa związki 
zawodowe działające w firmie: NSZZ „So-
lidarność” oraz WZZ Pracowników Gospo-
darki Morskiej.

– Kiedy ten rząd obejmował władzę, 
uzyskał od nas duży kredyt zaufania. Na 
początku ubiegłego roku usłyszeliśmy od 
przedstawicieli rządu i zarządu firmy, że 
nasze przedsiębiorstwo weszło na „właści-
we tory”. Dziś słyszymy to samo, choć firma 
2016 rok zakończyła stratą netto 5,5 mln zł, 
a w 2017 roku wyniosła ona już 10,5 mln zł. 
Czy to są te właściwe tory?  – pytał Janusz 
Nowaczkiewicz, przewodniczący WZZ 
Pracowników Gospodarki Morskiej.

Związkowcy wręczyli prezesowi Zarzą-
du Morskiego Portu Gdańsk Łukaszowi 
Greinke petycję, w której wskazują na za-
niedbania, jakie doprowadziły spółkę do 
dramatycznej sytuacji ekonomicznej oraz 
krytykują plany restrukturyzacji, a także 
domagają się między innymi gwarancji 
zatrudnienia dla pracowników.

Na hasło rzucone przez Piotra Rat-
kowskiego do załogi zgromadzonej przed 
budynkiem spółki: „Podziękujcie zarzą-
dowi”, zebrani pracownicy zaczęli głośno 
buczeć. Podobnie reagowali na wystą-
pienia przedstawicieli zarządu, między 
innymi prezesa Łukasza Greinke, który 
zapewniał, że spółka nie zostanie zlikwi-
dowana, a nawet będzie doinwestowana.

Wsparcie struktur związkowych

Protest wsparli członkowie innych orga-
nizacji związkowych „Solidarności”, między 
innymi pracownicy portów Gdańska i Gdy-
ni oraz marynarze, a także przedstawiciele 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”.

– Nie musiało dojść do sytuacji, kiedy 
spółka zaczęła przynosić straty. Nowy za-
rząd przyjął spółkę po poprzednikach z 
problemami, ale znał je, wiedział, jaka jest 
sytuacja. Dobrze, że są plany restruktury-
zacji firmy, doinwestowania, ale jest jeszcze 
jeden, najważniejszy aspekt. Jeśli te plany 

nie będą konsultowane z załogą, nigdy się 
nie udadzą – mówił Krzysztof Dośla, lider 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Zapewnił również, że sytuacja w 
Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. 
będzie omawiana podczas najbliższego 
posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego, na którym maja być 
obecni przedstawiciele , zarządu portu 
oraz reprezentanci załogi. 

Protest załogi portu wspiera również 
Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność”. – Stoimy po stronie pra-
cowników Portu Gdańskiego Eksplo-
atacja, sprzeciwiamy się działaniom 

zarządu. Zamierzamy powiadomić 
międzynarodowe organizacje związko-
we: ETF i ITF o sytuacji w tym przed-
siębiorstwie – mówił Jacek Szornak, 
przewodniczący KSPM. 

Lider sekcji stwierdził, że przyszedł 
czas na współpracę związków zawodo-
wych we wszystkich polskich portach. 
Istnieje bowiem potrzeba wspólnych me-
rytorycznych działań na rzecz uzgodnie-
nia z pracodawcami Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, który byłby 
gwarantem bezpieczeństwa w zakresie 
warunków pracy, zatrudnienia i wyna-

grodzenia dla wszystkich pracowników 
w polskich portach. 

O poparciu dla działań pracowni-
ków Portu Gdańskiego Eksploatacja 
zapewnił także Andrzej Kościk, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ „Soli-
darność”. – Marynarze są naturalnym 
partnerem dokerów, dlatego dołączają 
się do tego protestu. Będziemy śledzić 
sytuację w waszej spółce. Powiadomimy 
międzynarodowe organizacje związko-
we. Jeśli będzie trzeba, poprzemy was 
aktywnie w innych protestach – mówił 
Kościk. 

Nieudane prywatyzacje 
i obietnice

Piotr Ratkowski, przewodniczący  „So-
lidarności” Portu Gdańskiego Eksploatacja 
S.A., przypomina, że od 2005 roku w firmie 
przeprowadzono pięć prób prywatyzacji. 

– Wszystkie były nieudane. To spo-
wodowało, że zarząd Portu Gdańskiego 
Eksploatacja praktycznie nie realizował 
polityki inwestycyjnej. Inne porty dzia-
łające wokół nas się rozwijały, a my nie. 
Mamy sprzęt liczący nawet 30 lat – rela-
cjonuje Ratkowski.

Jego zdaniem port jest na skraju zdol-
ności operacyjnej w zakresie wykonywania 
działalności przeładunkowej. To nie tylko 
kwestia starego, niedoinwestowanego 
sprzętu, ale także brak wykwalifikowanych 
pracowników.

– To skutek sytuacji ekonomicznej, w 
jakiej znajduje się port. Młodzi pracownicy 
otrzymują na starcie 2400 zł, a to za mało, by 
chcieć tu pracować – mówi przewodniczący 
„Solidarności”.

Dodaje, że starsi i doświadczeni pracow-
nicy uciekają na emerytury pomostowe, a 
nowych wykwalifikowanych pracowników 
brak. W ciągu czterech lat ubyło około 100 
pracowników. Zważywszy, że w firmie 
pracuje 370 ludzi, takie dane są wręcz po-
rażające. Związkowcy o sytuacji w porcie in-
formowali w ubiegłym roku przedstawicieli 
rządu, między innymi byłą premier Beatę 
Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego, 
a także prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 
Do firmy na spotkanie ze związkowcami i 
zarządem spółki przyjechał nawet minister 
Marek Gróbarczyk.

– Niestety, na wspaniałych obietnicach 
wszystko się zakończyło. Od spotkania mi-
nęło półtora roku, a sytuacja w firmie jesz-
cze bardziej się pogorszyła – dodaje Piotr 
Ratkowski. – Pracownicy są zdeterminowa-
ni. Uznali, że sytuacja jest podbramkowa, a 
to ostatni moment na uratowanie portu od 
katastrofy. Cały czas liczą na zaangażowanie 
się rządu w pomoc firmie.

Olga Zielińska

Jest porozumienie w Bałtyckim 
Terminalu Zbożowym w Gdyni. Za-
kończyły się negocjacje i 22 maja 
podpisany został Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy.

Jak nas poinformował Mariusz 
Połom, wiceprzewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Portu Gdynia, uczestniczący w żmud-
nych negocjacjach, wynegocjowany 
ZUZP jest bezterminowy. Zagwaranto-
wano też, iż w przypadku wypowiedze-
nia ZUZP obowiązują zapisy „starego” 
układu zbiorowego, nim nie zostanie 
zawarty nowy. I to mimo różnych in-
terpretacji legislacyjnych.

– Załoga może być zadowolona, że 
wystarczyło jej determinacji. Zarząd 

w procesie negocjacji dało się niejako 
przymusić, czy raczej przekonać do 
tego rozwiązania. Można teraz spo-
kojnie przystąpić do pracy. Wszystkim 
nam zależy na naszych portach, na ich 
rozwoju. Przecież mariny i dewelope-
rzy nie zapewnią stałego przychodu 
gospodarce – uważa Mariusz Połom.

W BTZ sp. z o.o. związkowcy od 
2012 roku byli w sporze zbiorowym z 
zarządem. Żądano przede wszystkim 
podwyżki płac oraz podpisania nowe-
go ZUZP. Jak już informowaliśmy w 
październiku ub.r., w toku negocjacji 
między innymi właściciel BTZ zobo-
wiązał się, że nie będzie, jak jeszcze 
niedawno zapowiadał, przekierowywać 
statków do innych terminali. Zatem li-
nie żeglugowe z produktami rolnymi 

będą zawijały do Gdyni, nie omijając 
BTZ. A napięcie rosło. W referendum 
strajkowym z września ub.r. większość 
załogi opowiedziała się za strajkiem.

Przypomnijmy, że BTZ podlegał 
do 2005 roku pod Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia. Teraz to spółka z o.o. 
należąca do Konsorcjum Wielkopol-
skich Zakładów Tłuszczowych ADM 
i Cefetra B.V. z Rotterdamu.

Na nabrzeżach Indyjskim i Nor-
weskim poczynione zostały inwesty-
cje. Dzisiaj Bałtycki Terminal Zbożo-
wy sp. z o.o. to najnowocześniejszy 
w Polsce terminal przeznaczony do 
obsługi wszelkiego rodzaju ładunków 
zbożowych i paszowych, takich jak: 
pszenica, jęczmień, żyto, nasiona rze-
paku, bobik, śruta sojowa, wysłodki.

Tymczasem dynamicznie rozwija 
się z kolei sfera przeładunków konte-
nerowych w Gdańsku. Przed samym 
zaś portem Gdynia stoi zadanie zwią-
zane z brakiem wolnych terenów dla 
rozwoju podstawowej działalności. 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA 
zdecydował o realizacji na sztucznym 
lądzie, w oparciu o nabrzeża Śląskie i 
Szwedzkie, głębokowodnego portu ze-
wnętrznego, wychodzącego za obecny 
falochron. Budowa obiektów wycho-
dzących w morze jest szansą na dyna-
miczny rozwój portu i na utrzymanie 
zdolności konkurencyjnej oraz jego 
pozycji na rynku usług portowych. 
Nowe nabrzeża będą mogły przyjmo-
wać też statki pasażerskie.

(asg)

BAŁTYCKI TERMINAL ZBOŻOWY

Układ Zbiorowy Pracy podpisany

– Jest wiele organizacji związkowych 
w małych zakładach pracy, których nie 
stać na prowadzenie działalności, ktoś 
w ich imieniu musi tę działalność pro-
wadzić. To jednak wymaga zmiany 
ustawy o związkach zawodowych, tak 
aby struktura pozazakładowa mogła w 
imieniu 5, 15 czy 30 członków związ-
ku podpisać układ zbiorowy. Może to 
być nawet Zarząd Regionu czy branża. 
Nie jestem wrogiem zarządów regio-
nów, bo zdaję sobie sprawę, że regiony 
mają swoją funkcję, ale również mają 
ją branże. Istnieje potrzeba zachęce-
nia pracodawców do zawierania ukła-
dów zbiorowych ponadzakladowych. 
Konieczna zatem jest zmiana ustawy 
o związkach zawodowych i kodeksu 
pracy, żeby struktury ponadzakłado-
we mogły zawierać układy zbiorowe. 
My też musimy posprzątać na swoim 
związkowym podwórku i dostosować 
swoją strukturę do tego pracodawcy, 
który jest wielonarodowy, w wielu wo-
jewództwach. Armator pływa po całym 
świecie, statki buduje w Chinach, wozi 
towary pomiędzy zagranicznymi por-
tami i Związek musi być do tego dosto-
sowany. Następne wyzwanie, które stoi 
przed Związkiem, to pracownicy zagra-
niczni. Dzisiaj doświadczamy obecności 
naszych sąsiadów, głównie Ukraińców, 
którzy pracują w wielu branżach. I co 
na to Związek – nic? 

– Co należałoby zrobić w tym wzglę-
dzie?

– Popatrzmy na doświadczenie eu-
ropejskich zachodnich związków za-
wodowych. Oni mówią pracownikom 
z innych krajów: możecie pracować, 
ale pod warunkiem, że na tych samych 
warunkach – zawartych w układach 
zbiorowych – co nasi pracownicy. Po-
trzebna jest również zmiana w ustawie 
dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. 
Inspektorzy PIP powinni mieć możli-
wość kontrolowania warunków pracy 
niezależnie od tego, czy pracownik jest 
zatrudniony na umowę o pracę, czy na 
umowę cywilnoprawną. 

Zmian wymagają uregulowania na 
poziomie państwa, dlatego Komisja 
Krajowa powinna się wykazać więk-
szym dynamizmem. Władze krajowe 
naszego Związku powinny podejmować 
więcej działań, które są przeznaczone 
stricte dla pracowników. Rozumiem, że 
my chcemy wszystko zrobić, ale musi 
być większe zaufanie do poszczególnych 
struktur. Weźmy na przykład Sekcję 
Oświaty. Zgłasza jakąś uchwałę. Ja już 
nie dyskutuję, bo oni są specjalistami 
od tego, my mamy do nich pełne zaufa-
nie. Układ ponadzakładowy – a co my 
mamy w naszym Statucie? Tylko za zgo-
dą Komisji Krajowej (?), która da upo-
ważnienie i tak dalej. Moim zdaniem 
to taka centralizacja, zupełnie zbędna, 
której i tak Komisja Krajowa nie jest w 
stanie wykonać. Potrzebne jest większe 
zaufanie do branż i regionów. 

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

Ciąg dalszy ze str 9

Więcej 
związkowego 
entuzjazmu
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Coraz więcej obowiązków za te same 
pieniądze. Przerosty papierkowej roboty 
i stała kontrola przyznawania środków 
z „500 plus” powodują, iż brakuje czasu 
na zajęcie się pomocą i wsparciem ro-
dzin. Czy niedoszacowani pracownicy 
MOPS-ów staną się sami petentami 
pomocy społecznej, czy ich ambicje i 
nakład pracy zaspokoić ma 250 złotych 
dodatku za pracę w terenie? 

Pracownicy pomocy społecznej z 
Trójmiasta, Lęborka i Kartuz spotkali 
się w gdańskiej siedzibie „Solidarności” 
w poniedziałek, 18 czerwca, by zapocząt-
kować współdziałanie w Regionie Gdań-
skim w ramach wspólnego związkowego 
forum.  Celem jest scalenie środowiska, 
poznanie się, a w efekcie mówienie jed-
nym głosem wobec decydentów w admi-
nistracji publicznej i w samorządzie. 

– „Solidarność” jest naszą reprezenta-
cją służącą do trzymania ręki na pulsie, do 
reagowania na zmiany. W Gdańsku spra-
wy finansowe mamy jako tako poukłada-
ne. Nie one są głównym problemem.  Było 
to poprzedzone twardymi negocjacjami. 
Nadal trwa jednak walka. Tym razem o 
szacunek dla naszej pracy i zawodu, o na-
szą pozycję i o nasze bezpieczeństwo, też 
w sensie dosłownym – mówi Małgorzata 
Górska z MOPR w Gdańsku, na co dzień 
pracująca w Oliwie i Osowej. Twierdzi, że 
podział na złe i dobre dzielnice to mit, bo 
problemy są wszędzie.  

Czy pracownicy pomocy społecznej 
mają czas na realną pomoc?  

– Mam nadzieję, że utrwali się mo-
del nowoczesnego pracownika socjal-

PRACOWNICY POMOCY SPOŁECZNEJ

Pozytywna złość

nego, który pomaga i nawiązuje relacje 
partnerskie z klientami i pokazuje im 
rozwiązania w na pozór beznadziejnych 
sytuacjach, sprzyja im, a klient nie bawi 
się w kotka i myszkę, bo ma akurat taki 
sposób na życie – dodaje Górska.  

Do tego, aby utrzymać w pracy pro-
fesjonalnych, młodych pracowników 
niezbędny jest zastrzyk gotówki. 

– Problemów mamy bez liku. Jest 
mnóstwo spraw, z którymi się borykamy. 
Również we własnej pracy. Począwszy 
od siedzib, przez zagrożenia mobbin-
giem, po poczucie braku bezpieczeń-
stwa. Jesteśmy po studiach. Kadra jest 
wykwalifikowana, ale prestiż zawodu jest 
niewielki. Pracujemy nad regulaminem 
wynagradzania, bo młodzi ludzie przy-
chodzą na chwilę i wychodzą z zawodu. 
Nie każdy ma w sobie tyle empatii i po-
czucia służby – mówi Anna Fabiszewska 
z MOPR w Gdańsku.

Teresa Lehman, związkowiec z GOPS 
w Kartuzach, mówi, że osoby zajmujące 
się procedurą tzw. niebieskiej karty zostały 
wyposażone z specjalne przyciski alarmo-
we. To dla ich poczucia bezpieczeństwa. 
A z drugiej strony wśród „pozytywnych” 
projektów są i te, które sprzyjają podjęciu 
nauki i pracy nad samooceną.

– Czujemy ciężar odpowiedzialności za 
podopiecznych. Do tego dochodzi współ-
praca z sądami, z policją, funkcje kontrol-
ne. Masę czasu nam zabiera biurokracja, a 
przecież praca socjalna jest długim proce-
sem. Stosujemy sprawdzone metody pra-
cy. Można rzec: prowadzimy rodziny ku 
światełku nadziei. Co z tego, skoro realia to 

spadający prestiż i niskie wynagrodzenia 
– dodaje z kolei Fabiszewska.  

Stąd pojawiający się w rozmowach 
dylemat: jak oddzielić dziania czysto 
pomocowe, pracę u podstaw, od zale-
wu biurokracji?    

– Korzystając z zasobów Regionu 
znajdziemy formułę scalenia środowi-
ska. Zapraszamy organizacje z całego 
Regionu, aby wspólnie przełamać ma-
razm. Jest nam potrzebna pozytywna 
złość, która wyzwoli nowe pokłady 
energii – apeluje Urszula Lewandow-
ska, przewodnicząca „S” w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, 
która ma za sobą trudne negocjacje o 
podwyżki w tym mieście. 

Latem 2015 roku ustalono, że od 
2015 do 2018 r. będzie następował 
wzrost wynagrodzenia pracowników 
(kwota bazowa do jednego pełnego 
etatu) MOPS w Gdyni. To był efekt po-
rozumienia między Komisją Zakładową 
NSZZ „S”, miastem i dyrekcją MOPS.  

W swobodnej dyskusji związkowej w 
Akwenie uczestniczył też wiceprzewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” Roman Kuzimski. 

– Wychodzenie z marazmu ułatwia 
sukces negocjacyjny. Z kompromisu 
obie strony bywają niezadowolone, bo 
muszą nieco ustąpić, ale porozumienie 
jest sukcesem, jeśli potrafimy prze-
brnąć przez trudy negocjacji – mówił 
Kuzimski, który wskazywał ścieżki 
negocjacyjne i metody poszukiwania 
sojuszników. 

– Sytuacja nie jest komfortowa, od-
bijamy się o mur arogancji. Podlegamy 
władzy samorządowej.  Jeśli burmistrz, 
prezydent są na fotelu od zawsze, to 
myślą, że wiedzą najlepiej. Z kolei obo-
wiązki narzuca nam Ministerstwo Ro-
dziny i Pracy oraz ustawy. Obowiązków 
jest coraz więcej. Nasilają się zjawiska 
dopalaczy, narkomanii, zachowania 
przemocowe w środowiskach, w któ-
re wchodzimy.  Obyśmy nie znikali z 
naszymi problemami z pola widzenia 
decydentów – apeluje Jakub Zieliński z 
MOPS w Lęborku. 

Szkoda, że w czerwcowym spotka-
niu i dyskusji nad etosem pracownika 
socjalnego frekwencja nieco rozczaro-
wała. Początki bywają trudne.  

Artur S. Górski

Polityka prospołeczna była filarem programu obozu Zjednoczonej Prawicy. 
Pakiet socjalny prezentowany pod szyldem PiS przyczynił się do jej wy-
borczego sukcesu. Co jednak z tymi, którzy są na pierwszej linii niosących 
pomoc społeczną, czyli z pracownikami miejskich i gminnych ośrodków po-
mocy społecznej i domów pomocy społecznej? W każdej gminie jest MOPR, 
MOPS czy GOPS. Czy pracownicy socjalni zaczną mówić jednym głosem?

18 czerwca związkowcy reprezentujący pracowników pomocy społecznej dyskutowali o swoich problemach.

Pracownicy są zdeterminowani

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoż-
liwienie obywatelom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w ta-
nie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister do spraw za-
bezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie, starostowie 
oraz wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast).  

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, 
pracy socjalnej, prowadzeniu niezbędnej infrastruktury socjalnej, realizacji zadań wyni-
kających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecz-
nej i samopomocy.
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XXIV ORLEN MARATON „SOLIDARNOŚCI”

15 sierpnia 2018 r. ulicami Trójmiasta pobiegną maratończycy w XXIV OR-
LEN Maratonie „Solidarności”. 

Wystartowały zapisy

Start maratonu nastąpi w Gdyni przy pomniku Poległych Stoczniowców 1970, 
a meta umiejscowiona będzie na Głównym Mieście w Gdańsku. Biegacze prze-
biegną skwerem Kościuszki i ulicą Świętojańską w Gdyni, następnie przez Sopot 
w kierunku Gdańska.

Na tych, którzy ukończą ten wyjątkowy bieg, na mecie będą czekać piękne medale. Na 
ich awersie znajdzie się trzymasztowy żaglowiec szkolny Dar Pomorza, jednostka zakupiona 
przez społeczeństwo Pomorza w 1929 roku dla Szkoły Morskiej w Gdyni, statek muzeum. 
Na rewersie medalu będzie zaś możliwość wygrawerowania czasu, w jakim zawodnik poko-
nał dystans biegu. Maraton „Solidarności” to najbardziej umiędzynarodowiony maraton w 
Polsce. Co ósmy z uczestników rywalizacji w ubiegłym roku był biegaczem z zagranicy.

Biuro zawodów w dniach 13 i 14 sierpnia będzie mieściło się w Gdańsku – Sala 
BHP ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a 15 sierpnia w Gdyni – Młodzieżowy Dom 
Kultury obok startu (al. Marszałka Piłsudskiego).

Maraton „Solidarności” to nie jest li tylko impreza sportowa. To także okazja do 
oddania hołdu poległym stoczniowcom w Grudniu 1970 roku oraz strajkującym 
w Sierpniu 1980 roku. W nawiązaniu do dziesiątków kurierów, którzy przenosili 
meldunki między stoczniami Gdańska i Gdyni, bieg prowadzi przez Trójmiasto.

W tym roku biegacze wystartują już po raz 24. na „królewskim” dystansie peł-
nego maratonu, czyli 42 kilometrów i 195 metrów. Tradycyjny jest już dzień biegu  
– 15 sierpnia. Mogą startować osoby, które ukończyły 18 lat.

Zapisy przyjmowane będą do dnia startu. Jednak nie warto czekać na ostatnią 
chwilę. Czym wcześniejsze będzie zgłoszenie, tym niższa opłata startowa. Do 8 lipca 
zapłacimy 99 złotych, do 5 sierpnia – 119 zł, akces uczestnictwa 14 i 15 sierpnia to już 
150 zł. Z opłat zwolnieni są członkowie NSZZ „Solidarność” oraz ci, którzy ukończyli 
wszystkie poprzednie maratony „Solidarności”. Osoby +60 lat uiszczają stałą opłatę w 
kwocie 30 złotych po uprzednim zapisaniu się na listę startową. Zapisy przyjmowane 
są tylko drogą on-line na stronie XXIV ORLEN Maratonu „Solidarności”

Maraton to tradycja i historia oraz otwartość na nowe projekty i innowacje. Aby 
odpowiedzieć na stale rosnące zainteresowanie biegami na tym dystansie, bardziej 
sprzyjająca będzie trasa na gdańskim odcinku, czyli tam, gdzie prowadzą ostatnie 
kilometry dystansu. Natomiast bez zmian pozostaje limit czasu. Na pokonanie trasy 
będzie maksymalnie pięć i pół godziny.

Trasa w tym kształcie otrzymała 
atest Polskiego Związku Lekkiej Atlety-
ki (PZLA) i światowej federacji (IAAF) 
na pięć najbliższych lat.

Więcej na stronie: 
www.maratongdansk.pl

Maraton, rok 2017.
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Niemal w każdej miejscowości na Pomorzu podczas wakacji będzie się 
dużo działo. Oprócz imprez muzycznych są też zaproszenia na specjalne 
wydarzenia, w większości bezpłatne, które pomagają lepiej poznać historię 
 i kulturę Pomorza, ale nie tylko. Część z nich prezentujemy poniżej.

12–15 LIPCA, GDAŃSK – 22. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
TEATRÓW PLENEROWYCH I ULICZNYCH FETA

Dolne Miasto i Stare Przedmieście będą stanowić scenę, na której rozegra się 
kilkadziesiąt spektakli w wykonaniu 20 teatrów z dziesięciu krajów, m.in. z Hiszpa-
nii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, a nawet Korei Południowej. Część z nich 
będzie miała charakter familijny, adresowany do dzieci.

14–15 LIPCA, WDZYDZE KISZEWSKIE – JARMARK WDZYDZKI
Impreza folklorystyczna na Kaszubach odbywająca się na terenie Muzeum 

– Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i J. Gulgowskich. Będą to pokazy, 
warsztaty wiejskich zajęć i rzemiosł, sztuki ludowej, artystów, rzemieślników, a także 
rękodzielników, głównie z Pomorza. Zaplanowano też występy zespołów folklo-
rystycznych, jak również pokazy kulinarne połączone z degustacją regionalnych 
potraw.

14–22 LIPCA, SOPOT – SOPOT FILM FESTIVAL
18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, podczas którego zostaną 

zaprezentowane najważniejsze tytuły kina światowego ostatniego sezonu. Odbędą 
się również trzy konkursy filmowe, koncerty muzyki kina niemego oraz muzyki 
filmowej, a także spotkania z twórcami.

18–27 LIPCA, GDYNIA – MISTRZOSTWA ŚWIATA 505
Regaty ponad stu jachtów klasy 505. Są to szybkie, dwuosobowe żaglówki nada-

jące się do żeglugi w każdych warunkach. Z bliska będzie można je zobaczyć przed 
i po regatach w marinie przy al. Jana Pawła II.

20–21 LIPCA, JANTAR – MISTRZOSTWA ŚWIATA W POŁAWIANIU BURSZTYNU
Po raz dwudziesty na plaży w Jantarze odbędą się zawody poławiania bursztynu. 

W zawodach może wziąć udział każdy. Specjalne zawody przygotowano dla dzieci. 

20–22 LIPCA, MALBORK – JARMARK ŚREDNIOWIECZNY
W sercu największej twierdzy średniowiecznej Europy zostanie odtworzony 

targ z tamtych czasów. Będzie można podziwiać potyczki rycerskie, pokazy śre-
dniowiecznego rzemiosła, kuchni, muzyki i tańca. W godzinach wieczornych 20 
i 21 lipca, na Wałach von Plauena, odbędzie się inscenizacja „Oblężenie Malborka”, 
nawiązująca do wydarzeń z 1410 r., kiedy to wojska polsko-litewskie pod wodzą 
króla Władysława Jagiełły zdobywały malborską warownię. 

25–29 LIPCA, GDYNIA – GLOBALTICA – FESTIWAL KULTUR ŚWIATA
Na terenie nadmorskiego Parku Kolibki w Gdyni Orłowie (al. Zwycięstwa 291) 

odbędą się warsztaty z przybyłymi z różnych stron świata muzykami, spotkania 
autorskie, dyskusje i pokazy filmowe. Będą też koncerty artystów reprezentujących 
odległe kultury, a także tańce przy starodawnej polskiej muzyce. 

26–28 LIPCA, WIELE – „KASZUBSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM ŚWIATA”
Międzynarodowy Festiwal Folkloru, podczas którego można zobaczyć amator-

skie zespoły folklorystyczne zarówno z Kaszub, jak i z innych części świata, np. 
z Indonezji, Sri Lanki, Grecji, Włoch, Białorusi... Spotkania zaplanowano w różnych 
miejscach Kaszub, na scenach Brus, Chojnic, Konarzyn, Kościerzyny, Wdzydz Ki-
szewskich, Wiela i Wielkiego Klincza. 

4 SIERPNIA, ŚWIECINO (K. KROKOWEJ) – „BITWA POD ŚWIECINEM”
Inscenizacja jednej z najważniejszych bitew (sprzed 556 lat) wojny trzynasto-

letniej pomiędzy wojskami polskimi pod wodzą Piotra Dunina a wojskami krzy-
żackimi dowodzonymi przez Fritza von Ravenecka. Była to kluczowa bitwa, która 
odbyła się 17 września 1462 r. i zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich. Dzięki 
tej wygranej Pomorze wróciło do Polski. 

14–15 SIERPNIA, USTKA – DOŻYNKI RYBNE
Obchody Święta Ustki oraz uroczystość patriotyczna związana ze Świętem Woj-

ska Polskiego odbędą się w porcie i na promenadzie. Uroczystości rozpoczną się 
mszą świętą odprawioną na pokładzie okrętu wojskowego oraz apelem pamięci 
i oddaniem hołdu ludziom morza. Na promenadzie nadmorskiej będzie zlokali-
zowany targ rybny oraz stoiska związane z rybołówstwem. 

15–19 SIERPNIA, GNIEW – XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GOSPEL 
Koncerty zaplanowano w kościele św. Mikołaja oraz na gniewskim zamku. 

W programie znajdują się też warsztaty. Aby w nich uczestniczyć, trzeba się wcze-
śniej zapisać. Muzyka gospel jest specyficzna. 

25–26 SIERPNIA, OWIDZ – FESTIWAL MITOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
Pierwszy Festiwal Mitologii Słowiańskiej ma być zabawą, podczas której będzie 

się poznawało słowiańskie duchowe korzenie. W programie znajdują się koncerty, 
warsztaty, wykłady, rekonstrukcje historyczne i wiele innych atrakcji przygotowa-
nych na terenie zrekonstruowanego średniowiecznego grodziska.

Opracowanie: Maria Giedz

Wakacje już się rozpoczęły. Wielu z nas wybiera się w bliższą lub dalszą po-
dróż na wypoczynek. Często się zastanawiamy, jak się do tego przygotować 
i co ze sobą zabrać. Wyciągamy walizy, szukamy w sklepach wszystkiego, co 
może się przydać i… mamy spory rajzefiber. Spróbujmy podejść do tego na 
spokojnie. Na urlopie mamy wypocząć. Zacznijmy od podstawowych pytań 
– gdzie zamierzamy spędzać wakacje i jak długo? Czy jedziemy sami, we 
dwoje, z grupą znajomych, z całą rodziną? Podstawą każdego wyjazdu jest 
transport i ubiór. Powinno się jeszcze dodać – dobry humor.

Co, gdzie, kiedy, jak i czym...
PORADNIK URLOPOWY

Transport
 Samolot – Przewozi szybko, ale tyl-
ko pomiędzy dużymi miastami. Nie 
ma wiele miejsca dla bagażu. Z baga-
żem podręcznym podróżujemy taniej, 
ale jest on ograniczony wagowo i ga-
barytowo, nie można też włożyć do 
niego niektórych przedmiotów, jak 
np. nożyczki, pilniczek do paznokci, 
scyzoryk, kosmetyki w dużych pojem-
nikach… Duży bagaż może ważyć 15, 
20, 23, 30 kilogramów, ale płacimy za 
niego czasem tyle co za bilet, a zdarza 
się, że nawet więcej. Jeśli jest to bagaż 
o nietypowych gabarytach, może po-
dróżować innym niż my samolotem, 
czasem nadajemy go jako dodatkową 
przesyłkę, a to podnosi koszty. Tani bi-
let można kupić na kilka miesięcy przed 
wyjazdem albo w ostatniej chwili (last 
minute) najlepiej przez Internet. 

Wsiadając do samolotu oczywiście 
musimy mieć kupiony bilet (elektro-
niczny), zawsze musimy okazać doku-
ment tożsamości, zarówno na liniach 
krajowych, jak i zagranicznych. W sa-
molocie nie można korzystać z tele-
fonu komórkowego ani z Internetu. 
Komórkę przed wejściem na pokład 
należy wyłączyć albo przestawić na 
tryb samolotowy. Podczas lotu można 
korzystać z komputera, ale nie z Inter-
netu. Przy starcie i lądowaniu komputer 
oraz inne nośniki elektroniczne muszą 
być wyłączone.
 Pociąg – Jedzie dłużej, ale dociera 
również do małych miejscowości. Nie 
ma tak restrykcyjnych jak w samolocie 
ograniczeń z miejscem dla bagażu. Nie 
trzeba okazywać dokumentu tożsamo-
ści, chyba że bilet został kupiony przez 
Internet. Część pociągów ma miejsca re-
zerwowane (siedzące, leżące, sypialne), 
wymagające dodatkowej opłaty. Tani bi-
let na pociąg kupuje się na miesiąc przed 
wyjazdem. Dla podróżnych są też różne 

zniżki. Niektórzy przewoźnicy dają ra-
baty na wyjazdy weekendowe.
 Statek – Nie jest to u nas zbyt popular-
ny środek transportu. Najczęściej korzy-
stamy z promów łączących Polskę z pań-
stwami skandynawskimi, jeśli wybieramy 
się tam samochodem. Należy pamiętać, 
że większość przewoźników nie zezwala 
na wjazd samochodu z instalacją gazową. 
Nie dotyczy to promów w Polsce przewo-
żących pojazdy przez rzeki. 
 Autobus – To najbardziej popularny 
środek lokomocji w Polsce. Dociera 
niemal do każdej miejscowości. Pro-
blem jednak w tym, że przewoźników 
jest bardzo wielu, a ustalenie miejsca, 
z którego startują autobusy czy busy, nie 
jest łatwe. Nie na wszystkich przystan-
kach można też znaleźć rozkład jazdy. 
Brakuje informacji dla podróżnych. 
Najlepszymi informatorami są osoby, 
które często podróżują na danej trasie. 
 Samochód – Jest najwygodniejszym 
środkiem lokomocji, możemy do nie-
go zapakować to, co chcemy. Jednak nie 
wszędzie wjedziemy każdym samocho-

dem. Dotyczy to samochodów na gaz, 
na ropę, bez katalizatora. Niektóre mia-
sta (poza Polską) żądają dodatkowych 
opłat za wjazd. W wielu państwach 
wymagana jest zielona karta (dodat-
kowy certyfikat ubezpieczenia OC). 
Wjeżdżając do Kosowa, trzeba mieć 
ubezpieczenie graniczne. Rosja, Turcja 
i Białoruś wymagają dodatkowych cer-
tyfikatów. W niektórych krajach wjeż-
dżając na autostradę trzeba wykupić wi-
nietę na tydzień, dwa tygodnie, miesiąc 
(nie ma tam bramek i poboru biletów). 
Dotyczy to np. Słowacji, Austrii, Czech, 
Węgier… Jeżdżąc bez winiety, płaci się 
wysokie kary. Informacje na ten temat 
można znaleźć w Internecie, w konsu-
latach, na granicy, na stacjach benzyno-
wych danego kraju, a także w Polskim 
Związku Motorowym.
 Komunikacja miejska – W dużych 
miastach najłatwiej poruszać się komu-
nikacją lokalną. Niektóre miasta oferują 
kartę miejską na kompleksową komuni-
kację, czasem połączone jest to ze zniż-
kami do wybranych muzeów czy innych 
obiektów. Można też kupić bilet cało-
dzienny, a nawet tygodniowy (to głównie 
poza granicami Polski). Jest on tańszy od 
jednorazowego. Warto też w smartfonach 
włączyć aplikację: jakdojade.pl 

Dokumenty

Jeśli wybieramy się za granicę, to na 
terenie państw Unii Europejskiej wy-
starczy dowód osobisty. Z dowodem 
możemy też pojechać do kilkudzie-
sięciu innych państw, np. do Albanii, 
Bośni i Hercegowiny, Szwajcarii, ale 
i do francuskich departamentów za-
morskich, jak Gwadelupa, Martynika, 
Gujana Francuska, Reunion czy May-
otte. Z dowodem osobistym możemy 
wjechać do 40 państw. Jadąc na Ukra-
inę, do Kosowa, na Białoruś, do Turcji 
i Rosji musimy mieć paszport, jak do 
większości państw poza Europą.  
 Wiza – Do wielu państw nie wjedzie 
się bez wizy. Najczęściej wyrabia się ją 
w konsulacie danego kraju, ale czasem, 
jak np. w Turcji, można wyrobić wizę 
na granicy. Trwa to kilkanaście minut, 
o ile kolejka nie jest długa. Każda wiza 
wymaga dodatkowej opłaty. Na Ukrainę 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W POMORSKIEM

Podróżujemy pociągiem...

...a może kajakiem?
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i do Kosowa, mimo że wjeżdża się za 
okazaniem paszportu, nie obowiązuje 
nas wiza. Podobnie jest z większością 
państw latynoskich. 
 Ubezpieczenie – Przy wyjazdach in-
dywidualnych (w cenę wyjazdu grupo-
wego zazwyczaj wliczona jest opłata za 
ubezpieczenie) należy wykupić ubezpie-

głowie i z zakrytymi nogami. Mężczyź-
ni nie wejdą w szortach. Na plażach dla 
obcokrajowców można się opalać w ko-
stiumie, ale tylko w obrębie plaży przy 
hotelach. 

Restrykcje związane z ubiorem 
obowiązują też we wszystkich krajach, 
gdzie zwiedza się świątynie kościołów 

Wakacje w mieście – parking rowerów.

umieszczanymi na stronie interneto-
wej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 
https://polakzagranica.msz.gov.pl/

Możliwości spędzenia ur lopu 

 Góry – Koniecznie trzeba wziąć 
buty trekkingowe, czasem przydają się 
kijki, plecak, na każdą wycieczkę na-
leży zabierać kurtkę od deszczu, polar 
albo sweter (w górach często i szybko 
zmienia się pogoda). Jeśli chodzimy 
w szortach, to wygodne są spodnie 
z odpinanymi nogawkami. Warto też 
mieć przy sobie opaskę elastyczną na 
wypadek skręcenia nogi, plaster, la-
tarkę (najlepiej czołówkę), wodę do 
picia, coś do zjedzenia (np. kanapkę, 
czekoladę), okulary przeciwsłoneczne. 
Przydatna jest też czapka z daszkiem. 
Pamiętajmy o wyjściu w góry z nałado-
waną komórką.
 Morze, jeziora, rzeki – To przede 
wszystkim plaże, ale i sporty wod-
ne. Obowiązuje lekki, wygodny strój, 
w którym można się kąpać, opalać. 
Należy pamiętać o kremach z filtrem 
i okularach przeciwsłonecznych. 
 Lasy – Warto skorzystać z ofert 
wakacji w leśniczówkach. Koniecznie 
trzeba się zaopatrzyć w środki przeciw 
komarom i kleszczom. Wziąć wygod-
ne, kryte buty. Dobrze też ubrać się 
w długie, lekkie, przewiewne spodnie 
i koszule z długim rękawem.
 Miasto – Przydają się buty lekkie, prze-
wiewne, do spacerowania po muzeach, 
parkach, ale i bardziej elegancki strój, je-
śli w programie jest wyjście do teatru, na 
koncert czy do klubu, aby się pobawić.

Noclegi

 W miastach – Są to hotele, hostele, 
pensjonaty, apartamenty (te ostatnie naj-
lepsze do wynajęcia dla dużej rodziny). 
Na obrzeżach miast można też nocować 
na kempingu, np. w namiocie albo w 
kamperze czy przyczepie kempingowej.
 Poza miastem – Warto skorzystać 
z szerokiej oferty agroturystycznej 
(kuchnia do dyspozycji gości) albo 
pokojów do wynajęcia. W niektórych 
regionach (np. Warmia, Mazury, Kaszu-
by, tereny nadmorskie) można wynająć 
domek kempingowy z wyposażoną do-
brze kuchnią.

Informacje na temat noclegów 
znajdują się w Internecie. W dużych 
miastach można też skorzystać z ofert 
zamieszczonych w informacjach tury-
stycznych. W mniejszych miejscowo-
ściach wypoczynkowych, nawet na wsi, 
też są takie informacje.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Możliwości noclegu: pod namiotem.

Wakacje w górach.

czenie od nieszczęśliwych wypadków, 
czasem można się ubezpieczyć od kra-
dzieży. Warto też wyrobić Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
 Prawo jazdy – W niektórych krajach, 
np. w Rosji, trzeba wykazać się posiada-
niem międzynarodowego prawa jazdy. 
Załatwia się je w wydziałach komuni-
kacji urzędów miast czy gmin, również 
przez Internet. 

Ograniczenia

Jeśli chodzi o wyjazdy za granicę, to 
większość osób korzysta z usług biur 
podróży, które powinny szczegółowo 
informować o wymaganych dokumen-
tach, a także, co należy ze sobą zabrać, 
bo będzie potrzebne podczas poby-
tu czy objazdu po danym terenie. Na 
przykład w krajach muzułmańskich 
nie wolno ani wwozić, ani pić alkoholu, 
mężczyzn obowiązują długie spodnie. 
Kobiety (każdy kraj ma nieco inne za-
sady) obowiązuje chustka na głowie 
(nie może być to czapka), zwłaszcza 
w Iranie, długie, luźne spodnie i do 
tego tunika, najlepiej z długim ręka-
wem. Niektóre kraje dopuszczają rękaw 
do łokcia i nie są tak restrykcyjne co 
do chustki. Jednak do meczetu, nawet 
w Polsce, kobiety wchodzą w chustce na 

wschodnich (cerkwie prawosławne, 
greckie, ormiańskie, gruzińskie). Do-
tyczy to również cerkwi na terenie Pol-
ski. Nie wchodzi się tam w szortach. 
Kobiety muszą mieć spódnice i chustki 
na głowie (bywa, że są do wypożyczenia 
u wejścia do świątyni), zabronione są 
zbyt wydekoltowane bluzki. Nie ma też 
zwyczaju zwiedzania kościołów w szor-
tach czy bluzkach na ramiączkach na 
terenie Hiszpanii, Włoch, Portugalii. 

Przed wyjazdem do danego kraju 
warto zapoznać się z informacjami 

16 czerwca odbyła się kolejna, już trzecia, edycja Biegu Dwie Wieże zor-
ganizowanego przez Nadleśnictwo Choczewo, gminę Choczewo i Komisję 
Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Choczewo. Bieg został 
objęty honorowym patronatem przez Bartłomieja Obajtka, dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, oraz przez Gabrielę 
Lisius, starostę powiatu wejherowskiego.

W tym roku Biegowi Dwie Wieże przyświecał dodatkowy cel, jakim było upa-
miętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym nazwa biegu 
nieco się zmieniła w porównaniu z poprzednimi edycjami i otrzymała brzmienie 
„DLA NIEPODLEGŁEJ – III EDYCJA BIEGU DWIE WIEŻE”. 

W tym roku na starcie stawiło się 153 zawodników (45 kobiet i 108 mężczyzn). 
Start biegu odbył się w miejscowości Lubiatowo, w pobliżu ośrodka Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko”, nieopodal wieży przeciwpożarowej Nadleśnictwa Cho-
czewo. Meta niezmiennie zlokalizowana została na parkingu leśnym w miejscowo-
ści Osetnik, w okolicach latarni morskiej Stilo.

Start biegu rozpoczął się od wystrzału z pistoletu hukowego oddanego przez 
nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo Sebastiana Wejera. Wysoka temperatura 
powietrza i niska wilgotność zmusiły zawodników do większego wysiłku w porów-
naniu z poprzednimi edycjami biegu.  Na trasie umieszczone zostały trzy punkty 
z wodą, a dodatkowo dzięki wspaniałej współpracy z OSP zamontowany został na 
13 kilometrze „prysznic” dla osób chcących się ochłodzić. Sprawna organizacja 
biegu była możliwa dzięki pełnemu zaangażowaniu strażaków z zastępów OSP z 
gminy Choczewo. Dodatkowo punkty z wodą były obsługiwane dzięki pomocy 
Harcerzy z 10 Choczewskiej Gromady Zuchowej „Mali Korsarze” i 10 Drużyny 
Harcerskiej „Wilki” z Choczewa. Na mecie na zawodników czekała przede wszyst-
kim wspaniała atmosfera, pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny specjalnie 
przygotowany m.in. przez panie z KGW Kierzkowo i KGW Sasino. Dodatkowo 
dzięki Towarzystwu Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku za-
wodnicy w dniu biegu ponownie mogli 
skorzystać z wejścia na latarnię morską 
Stilo za symboliczną złotówkę.

Na mecie zawodników witali kibice, 
a medale wręczali: Paweł Januschewski, 
zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku, Seba-
stian Wejer, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Choczewo, Wiesław Gębka, wójt gminy 
Choczewo, o oprawę  lektorską zadbał 
zaś Tomasz Wirkus, przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Choczewo.

Zwycięzcy w kategorii open otrzymali specjalnie wyrzeźbione pamiątkowe pu-
chary z logo Nadleśnictwa Choczewo z symbolem nawiązującym do obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości. Dodatkowo zwycięzcy otrzymali vouchery do 
sklepu sportowego (od 200 do 600 zł).

Kategoria kobiety: I miejsce – Beata Wegner (1:08:38), II miejsce – Joanna Kujawska-
-Frejlich (1:11:21), III miejsce – Agnieszka Lankowska-Klement (1:12:31)
Kategoria mężczyźni: I miejsce – Piotr Pobłocki (0:56:41), II miejsce – Michał Szymański 
(01:01:20), III miejsce – Adam Lewna (01:01:36)
Kategoria najszybsza leśniczka i leśnik: Małgorzata Jopek (1:31:37), Jacek Borzysz-
kowski (01:07:20)
Kategoria najszybsza mieszkanka i mieszkaniec gminy Choczewo: Bożena Derylak 
(1:22:24), Patryk Posański (1:11:38)
Kategoria drużyna: Najlepszy czas  po zsumowaniu 4:30:15, UrWis Biega 1 – Mirosław 
Cydzik 1:02:38, Krystian Jabłonka 1:02:43, Marek Maculewicz 1:12:23, Agnieszka Lankow-
ska-Klement 1:12:31
Najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu: Bronisław Maciuk, 1947 r. (1:25:30) oraz Mal-
wina Wypych, 1997 r. (1:27:55).

Łukasz Kunz, Tomasz Wirkus

Bieg Dwie Wieże 2018
PO GODZINACH

Nagrody dla zwycięzców.
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MIĘDZYREGIONALNA SEKCJA OŚWIATY I WYCHOWANIA REGIONU GDAŃSKIEGO

Członkowie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego.

– Nie najlepiej to świadczy o po-
dejściu do zasad dialogu społeczne-
go i realizacji prawnych zobowiązań 
urzędowych. W piśmie pani minister 
zawarta jest odpowiedź tylko na część 
problemów. Bardzo wybiórcze potrak-
towanie problemów jest dla nas nie do 
zaakceptowania. Zwracamy uwagę, że 
w polskich szkołach uczymy precyzji 
odpowiedzi na poszczególne pytania 
– odpisał szefowej MEN Wojciech 
Książek, przewodniczący MSOiW w 
imieniu rady,  przypominając, że nie 
ma odpowiedzi MEN na pytania w na-
stępujących kwestiach:

Nakłady na oświatę. Nie można po-
minąć sprawy zwiększenia nakładów 
na edukację  (jak na służbę zdrowia czy 
wojsko). Co MEN zamierza zrobić, aby 
udało się podnieść nakłady państwa na 
edukację do co najmniej 5 proc. PKB 
oraz czy zamierza się wprowadzić ca-
łościowy system finansowania szkół 
oparty na analizie rzeczywistych kosz-
tów zadań edukacyjnych?

Płatne zajęcia dodatkowe. Czy pla-
nuje się zwiększenie puli środków m.in. 
na organizację zajęć wyrównawczych, 
kół zainteresowań, zajęć sportowych, 
turystycznych, kulturalnych, realizacji 
opieki psychologiczno-pedagogicznej 
w przedszkolach, szkołach i placów-
kach oświatowych (obecnie często 
realizowanych z tzw. godzin pokarcia-
nych)? Dlaczego MEN nie kontynuuje 
zasady realizacji ww. zajęć z godzin 
dyrektorskich w liczbie 3–4 godziny na 
oddział .

Standardy edukacyjne. Co MEN 
zamierza zrobić, by zostały wdrożone 
standardy, tak dotyczące stanowiska 
pracy nauczyciela, jak i określenia 
maksymalnej liczebności uczniów 
w oddziałach szkolnych – na każdym 
etapie edukacyjnym? Problem staje się 
szczególnie ważny od roku szkolne-
go 2019/2020, gdy przez cztery lata w 

O biurokracji w szkole i polemice z MEN

Problem biurokracji szkolnej oraz polemika z minister edukacji Anną Za-
lewską to główne tematy pierwszego po wyborach spotkania Rady Między-
regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które odbyło 
się 12 czerwca br. Kadencja zaczyna się optymistycznie powołaniem organi-
zacji „S” w ZSZiO w Kartuzach. Z kolei odpowiedź MEN na postulaty gdań-
skiej sekcji, zgłoszone przed i po spotkaniu minister z członkami Związku 
2 lutego, okazała się niepełna oraz nadeszła – i to po monitach, po ponad 
dwóch miesiącach. 

szkołach ponadpodstawowych spotkają 
się dwa roczniki uczniów.

Konkursy na dyrektorów. Czy MEN 
zamierza wprowadzić zmiany w syste-
mie wyłaniania kadry kierowniczej 
m.in. przez wprowadzenie warunku 
rozliczenia z realizacji zgłoszonej kon-
cepcji rozwoju szkoły, np. jako wymóg 
formalny dla dyrektorów ubiegających 
się o kolejną kadencję?

Fundusz zdrowotny. Czy MEN za-
mierza jednoznacznie określić wyso-
kość środków na fundusz zdrowotny 
nauczycieli czynnych i emerytów?

Dialog. Jakie działania zamierza 
podjąć MEN na rzecz przywrócenia 
obowiązku corocznych negocjacji ze 
związkami zawodowymi regulaminów 
wynagradzania nauczycieli, co było 
ważnym elementem dialogu na pozio-
mie lokalnym?

Dyscyplina szkolna. Czy MEN za-
mierza działać w kierunku zagwaran-
towania równowagi między prawami 
i obowiązkami uczniów i rodziców a 
uprawnieniami szkoły i nauczyciela? 
W tym: Rozważenie zniesienia możli-
wości promocji z oceną niedostatecz-
ną; Przywrócenie drugoroczności na 
każdym poziomie edukacyjnym; Przy-
wrócenie skali ocen 1–6 w pierwszym 
etapie edukacyjnym; Zniesienie prawa 
ucznia pełnoletniego do samodzielnego 
usprawiedliwiania się.

Problem hałasu w szkole. Czy MEN 
zamierza w szerszym zakresie podjąć 
problem hałasu w szkołach i zagrożenia 
chorobą zawodową (mierniki głośności, 
sygnały dźwiękowe w szkołach)?

Zatrudnienie nauczycieli. Czy 
będą podejmowane działania na rzecz 
pierwszeństwa zatrudnienia nauczycieli 
gimnazjów w szkołach ponadpodsta-
wowych?

Świadczenie kompensacyjne. Czy 
zrealizuje się postulat wpisania nauczy-
cieli wychowawców z tzw. zakładów po-

prawczych oraz nauczycieli z centrów 
kształcenia praktycznego do upraw-
nionych z korzystania ze świadczenia 
kompensacyjnego?

Kontrowersje dotyczą m.in.:
Wysokości, ale i czasu wprowadza-

nia podwyżek wynagrodzeń nauczycie-
li. Termin  1 stycznia 2020 r. to już czas 
nowej kadencji i trudno akceptować 
taki plan bez choćby gwarancji usta-
wowych.

Związkowcy nie podzielają opty-
mizmu MEN związanego z wprowa-
dzeniem wydłużonej ścieżki awansu 
zawodowego (z 10 do 15 lat) oraz obo-
wiązkowych ocen pracy nauczyciela dy-
plomowanego – co trzy lata. Przypomi-
nają chociażby fakt, iż w latach rządów 
po 2002 r. ówczesny przewodniczący 
„Solidarności” oświatowej Stefan Ku-
bowicz wynegocjował obniżenie ścież-
ki awansu zawodowego z 12 do 10 lat. 
Podstawowym argumentem było to, by 
nauczyciel mniej musiał zajmować się 
samorozwojem, dokumentacją, bardziej 
zaś uczniem – kształceniem, wychowa-
niem, opieką. Podobnie ocena pracy, 
przy trudnych do wystandaryzowania 
kryteriach i dodatkiem 500+ za ocenę 
wyróżniającą, może być źródłem wielu 
napięć – konfliktów w szkołach.

Zwracają uwagę na zjawisko tzw. 
dobrowolnego przymusu, który wy-
stępuje w wielu szkołach i organach 
prowadzących przy realizacji godzin 
„pokarcianych”. Szkoda, że MEN w swej 
odpowiedzi nie odniósł się do postulatu, 
by przywrócić większą pulę środków fi-
nansowych na tzw. godziny dyrektorskie. 
Obydwa pisma znajdują sie na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.

By uniknąć nadmiaru biurokracji ra-
da zwróciła się do pomorskiej kurator 
oświaty Moniki Kończyk o podanie, ja-
kie konkretnie dokumenty i procedury 
powinny obowiązywać w szkołach oraz 
podczas ewaluacji i kontroli kuratoryj-
nej.

– Biurokracja nie powinna przy-
słaniać pracy szkoły, która powinna 
być skoncentrowana na uczeniu, na 
dobrym kształceniu i wychowaniu i 
nie może zakłócać relacji nauczyciel 
– uczeń – uważa Wojciech Książek.

(asg)

Szesnastu radnych miasta Gdańska 28 czerwca głosowało za przyjęciem 
programu „Różnorodny Gdańsk – model na rzecz równego traktowania”, 
promowanego przez PO. Dziesięciu radnych z PiS było przeciwko. Jeden 
radny się wstrzymał, a pozostali? Rada Miasta Gdańska składa się z 34 rad-
nych. Model jest spisem 179 wytycznych dotyczących „wyrównania szans 
na rozwój i uczestnictwo w życiu społecznym i zwiększenie ochrony przed 
dyskryminacją mieszkańców Gdańska ze względu na płeć, wiek, pocho-
dzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub światopogląd, niepeł-
nosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową”.

Podczas głosowania dochodziło do ostrych protestów. Głównym tematem nie-
zgody była sprawa wprowadzenia wychowania seksualnego do gdańskich szkół, a 
także pomniejszanie roli rodziny na rzecz promowania osób ze środowisk LGBT. 
Chodziło też o promowanie pigułki „dzień po” oraz masturbacji i koncepcji płci 
kulturowej (gender).

– Tym modelem prezydent Gdańska dzieli gdańszczan i gdańszczanki – mówił 
podczas posiedzenia sesji rady Kazimierz Koralewski, przewodniczący radnych PiS. 
– Program wywołuje duże podziały wśród mieszkańców Gdańska. Ta uchwała to 
przekaz, że miasto Gdańsk jest nietolerancyjne. 

W tym samym czasie przed siedzibą Rady Miasta Gdańska odbyła się pikie-
ta osób o poglądach prawicowych. Nazwano ją „Koń trojański w Gdańsku”. Był 
to sprzeciw mieszkańców wobec promowania przez obecnego prezydenta miasta 
Pawła Adamowicza „tęczowej polityki”. W pikiecie wzięło udział około 200 osób. 
Uczestniczyli w niej ludzie w różnym wieku. Były matki z małymi dziećmi, ale i 
sporo młodzieży. Demonstrowali, bo sprzeciwiają się jawnej walce z Kościołem 
katolickim i tradycyjnymi wartościami, propagowaniu zachowań homoseksualnych 
i zrównywaniu małżeństwa ze związkiem osób homoseksualnych. Nie godzą się też 
na wpuszczanie do szkół tzw. seksedukatorów, którzy będą deprawować dzieci.

SAMORZĄD

Radni Gdańska 
przeciwko rodzinie 

Demonstranci powoływali się na art. 18 Konstytucji RP, który mówi, że „Mał-
żeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo 
znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Podkreślali też, że 
rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 
Mówili, że autorzy programu „Różnorodny Gdańsk” zlekceważyli granice praw-
ne wyznaczane przez obowiązujące ustawy oraz Konstytucję RP. W treści modelu 
znajdują się pojęcia nieznane polskiemu systemowi prawa, takie jak tożsamość 
płciowa, dyskryminacja przez asocjację, dyskryminacja krzyżowa, czy dyskrymina-
cja przez asumpcję. Część z postulatów sformułowanych w modelu wykracza poza 
kompetencje ustawowe gminy, tym samym narusza konstytucyjną zasadę legalizmu 
określoną w art. 7 ustawy zasadniczej.

Bożena Brauer, reprezentująca środowisko gdańskiej „Solidarności”, odczytała 
stanowisko w sprawie tych nowych zasad edukacji dzieci i młodzieży w gdańskich 
szkołach, przyjęte dzień wcześniej (27 czerwca) podczas Walnego Zebrania Dele-
gatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Jest w nim zawarte m.in. zdanie: 
„Zaskakujące jest, że program, który zawiera wiele treści edukacyjnych i zadań dla 
szkół, nie był nawet opiniowany przez środowisko oświatowe, w tym Komisję Edu-
kacji Rady Miasta Gdańska”. Dodała też, że szkoła powinna podlegać szczególnej 
ochronie, bo realizuje się w niej program wychowawczo-profilaktyczny uchwalany 
przez rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Kilkunastoosobową kontrpikietę zorganizowało środowisko LGBT. 
(mig)

Pikieta odbyła się pod hasłem „Koń trojański w Gdańsku”.
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– Trzynastego grudnia 1981 roku 
została Pani internowana, a następ-
nie przewieziona do Strzebielinka. 
Skąd Panią zabrano?

– Oboje nas, mnie i męża, zabrano 
z mieszkania na 10 piętrze bloku. An-
drzej pojechał jakąś nysą, ja siedziałam 
na tylnym siedzeniu osobówki pomię-
dzy dwoma osiłkami. Każdy z nich miał 
pistolet po mojej stronie. Z przodu był 
kierowca i chyba jakiś esbek. Jechali-
śmy przez zaśnieżone lasy, mniej więcej 
orientowałam się gdzie, choć nie znam 
bardzo dobrze tamtych okolic. Doje-
chaliśmy do tzw. ośrodka zewnętrznego 
więzienia w Wejherowie. Później oka-
zało się, że dotychczas przebywali tam 
ludzie, którzy pracowali przy budowie 
elektrowni jądrowej w Żarnowcu, także 
nie dziwi mnie, że dochodziło do róż-
nych błędów podczas budowy. Ale to 
było potem. Gdy przywieziono mnie 
do tego więzienia i weszłam do celi, 
zobaczyłam moje koleżanki z bardzo 
różnych opcji, a więc osoby o różnym 
stopniu zaangażowania w działalność. 
Odetchnęłam, bo wiedziałam już, że 
nie wyłapano samej ekstremy, czyli lu-
dzi najbardziej oddanych Związkowi. 
Uderzenie zostało przeprowadzone 
bardzo szeroko. 

– To był ten początkowy moment 
działalności Strzebielinka, gdy tra-
fiały tam jeszcze kobiety… 

– Tak. W celi były łóżka piętrowe, ale 
i czysta pościel, co stanowiło dla mnie 
pewną nowość. Na dołkach, a więc w 
aresztach na komendach, w zakresie 
higieny i warunków bytowych pano-
wały okropne warunki. Na przykład 
w Pałacu Mostowskich w Warszawie, 
gdzie raz zdarzyło mi się siedzieć, była 
parasza, beczka, do której należało się 
załatwiać, więc można sobie wyobra-
zić, jaka to frajda. W Strzebielinku, o 
ile dobrze pamiętam, miałyśmy sedes 
zasłonięty jakąś kotarką. 

– Było minimum godności? 
– Tak. W Strzebielinku to nawet mi 

się podobało, ponieważ okna były duże, 
a kraty cienkie, więc widziałam zaśnie-
żony krajobraz, jakąś drogę prowadzącą 
w górę i las, który wyglądał jak czarna 
koronka na białym tle. To był piękny 
widok, a dla mnie jest bardzo ważne, 
żeby mieć przestrzeń. Z mieszkania na 
dziesiątym piętrze widzę wszystko po 
latarnię w Helu. Także mogłabym zo-
stać w tym Strzebielinku, ale komen-
dant powiedział, że to nie jest więzienie 
przeznaczone dla kobiet i zapakowano 

nas do suki. Alinka Pienkowska prze-
myciła nóż, co bardzo mi się podobało. 
Później, gdy wyszłyśmy z samochodu 
i konwojenci go zobaczyli, potwornie 
się wściekli, że można było taki numer 
zrobić. To był model suki, w której po 
obu stronach znajdowały się długie ławy. 
Alina zostawiła nóż, o ile pamiętam, na 
środku jednej z nich.  

– Dokąd panie zabrano?
– Zawieźli nas do aresztu śledczego 

na Kurkowej w Gdańsku, a stamtąd bar-
dzo szybko zabrano nas dalej.

– Czy przez ten krótki moment po-
bytu w Strzebielinku miała Pani 
kontakt z mężem? Czy zostali Pań-
stwo kompletnie odcięci od sie-
bie?

– Nie miałam kontaktu z Andrzejem. 
Widzieliśmy się gdzieś tam w przelocie. 
Na Kurkowej również. Dopiero do Byd-
goszczy mogli przyjeżdżać krewni. 

(Witt)

W naszym cyklu rozmów z osobami internowanymi w czasie stanu wojen-
nego w obozie w Strzebielinku przedstawiamy JOANNĘ DUDĘ-GWIAZDĘ.

JOANNA DUDA-GWIAZDA
rocznik 1939, współzałożycielka WZZ Wybrzeża, redaktorka „Robotnika Wybrzeża”, 
w sierpniu 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini 
Prezydium MKS, delegatka na I WZD.
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Uderzenie było bardzo szerokie
STRZEBIELINKOWCY

Strajkujących łączył postulat legalne-
go działania NSZZ „Solidarność”. Ów-
czesna władza nie zdecydowała się na 
rozwiązania siłowe (oprócz prowokacji 
w Hucie Stalowa Wola, wejścia ZOMO 
do ZKM w Szczecinie, otoczenia ko-
palni) mimo tajnego przygotowania do 
wprowadzenia stanu wyjątkowego.

 
Fala

15 sierpnia 1988 r. rozpoczął się strajk 
w Kopalni Węgla Kamiennego „Mani-
fest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju (w tej 
samej, która opierała się stanowi wojen-
nemu do 27 grudnia 1981 r.). W ciągu 
kilku dni strajk podjęły górnicze załogi 
kilku następnych kopalń. 

Od 17 sierpnia do strajku przystąpiły 
zakłady z Pomorza Zachodniego, m.in. 
port szczeciński, w którym powstał 
MKS. 18 sierpnia protest rozpoczęli 
pracownicy szczecińskich zakładów ko-
munikacyjnych. 

Łatwo nie było. 19 sierpnia zarządzo-
no mobilizację ROMO, jako preludium 
do wprowadzenia stanu wyjątkowego, 
przygotowywanego od 29 kwietnia 
1988 r. 

22 sierpnia rozpoczął się strajk w Hu-
cie Stalowa Wola mającej znaczenie mi-
litarne. Strajki pod znakiem „S” wybu-
chły też w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 
Stoczni Północnej i w porcie gdańskim 
oraz w Gdańskiej Stoczni Remontowej, 
Stoczni Wisła i Stoczni Radunia. Tego 
dnia w wystąpieniu telewizyjnym gen. 
Czesław Kiszczak zagroził, iż w przypad-
ku kontynuacji strajków wprowadzona 
zostanie godzina milicyjna oraz inne 
nadzwyczajne środki.

Między stołem a pałką

Profesor Antoni Dudek w książce 
„Reglamentowana Rewolucja” napisał: 
„Wystąpienie Kiszczaka stanowiło je-
den z rezultatów posiedzenia Komite-
tu Obrony Kraju pod przewodnictwem 
Jaruzelskiego. W tym czasie trwała za-
rządzona dzień wcześniej mobilizacja 
Rezerwowych Oddziałów Milicji Oby-
watelskiej, w ramach której do służby 
powołano ponad 12 tys. ludzi mających 
wspierać ewentualne działania ZOMO i 
Służby Bezpieczeństwa”.

Jednak 20 sierpnia doszło do spotka-
nia sekretarza KC PZPR Józefa Czyrka 
i prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej 
prof. Andrzeja Stelmachowskiego, wy-
stępującego z upoważnienia Episkopatu 
Polski. Rozmowy dotyczyły „nawiąza-
nia dialogu” z częścią opozycji. Kolejne 
dni kontynuowano poufne rozmowy. 
25 sierpnia Lech Wałęsa skierował do 
władz PRL oświadczenie zawierające 
propozycje zagadnień, które miałyby 
być omawiane oficjalnie, w tym lega-
lizacji „Solidarności”.

W odpowiedzi gen. Kiszczak przedsta-
wił propozycję „odbycia w możliwie naj-
szybszym czasie spotkania z przedstawicie-
lami różnorodnych środowisk społecznych 
i pracowniczych”, które mogłoby „przybrać 
formę okrągłego stołu”.  28 sierpnia Biuro 
Polityczne KC PZPR podjęło decyzję, iż 
oświadczenie Lecha Wałęsy jest uznane 
jako wstęp do rozmów.

Dobra wola generała…

Do poufnego spotkania Kiszczaka z 
Wałęsą doszło 31 sierpnia 1988 r. Uczestni-

SIERPIEŃ 1988

Ku demokratycznej Polsce 
czyli w nim też biskup Jerzy Dąbrowski, ks. 
Alojzy Orszulik i sekretarz KC Stanisław 
Ciosek.  A w Trójmieście strajk trwał. Na 
dachach stoczniowych hal robotnicy wy-
malowali główne postulaty, w tym legali-
zacji „Solidarności”. Rozpoczęcie rozmów 
z Wałęsą stanowiło dla Jaruzelskiego i jego 
ekipy przełom psychologiczny i wstęp do 
rezygnacji z forsowania rozwiązań siło-
wych. Suma summarum w ciągu kilku dni 
strajki przerwano, w Stoczni Gdańskiej 1 
września przemarszem do kościoła św. 
Brygidy oraz w Hucie Stalowa Wola, jak i 
3 września 1988 r. protesty w kopalniach. 

Epilog

26 lipca 1988 r. rzecznik rządu Jerzy 
Urban twierdził, że ruch „Solidarność” 
trwale należy do przeszłości. Dlaczego 
udało się nam i właśnie „Solidarności”, 
skoro jarzmo wprowadzanego siłą sys-
temu próbowaliśmy zrzucić od pierw-
szego dnia po wojnie?  

„Widzę tu pewne podobieństwa z od-
zyskaniem przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku. Jeszcze w 1914 roku mało 

kto uznawał za realne to, że możliwy jest 
upadek wszystkich trzech zaborców i od-
rodzenie Polski. Podobnie w drugiej poło-
wie lat 80. większości Polaków nie mieściło 
się w głowie, że niedługo na mapie świata 
może zabraknąć Związku Sowieckiego. 
A jednak udało się w obu przypadkach, 
i w obu był to wynik gotowości i działal-
ności samych Polaków, jak i korzystnej 
sytuacji międzynarodowej” – analizował 
przed dwoma laty na łamach „Magazynu 
Solidarność” prof. Wojciech Polak.

Pod koniec 1988 r. rząd M. F. Rakow-
skiego i Biuro Polityczne KC PZPR podję-
ło decyzję o wprowadzeniu transformacji 
ustrojowej. Pakiet ustaw wprowadził zmia-
ny centralnego kierowania gospodarką, 
opodatkowania, finansów przedsiębiorstw 
państwowych, bankowości i systemu dewi-
zowego. Ustawa o działalności gospodar-
czej z 23 grudnia 1988 r. zrównała prawa 
podmiotów państwowych, spółdzielczych 
i prywatnych w dostępie do kredytów oraz 
reglamentowanych dóbr. W 1989 roku 
elity Okrągłego Stołu zdecydowały się na 
liberalną drogę budowy gospodarki, na 
terapię szoku. Artur S. GórskiSierpień 1988. Zakończenie strajku.
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Lato 1988 roku było gorące. Po strajkach wiosennych, które władzom PRL 
udało się spacyfikować lub zastraszyć załogi, strajki sierpniowe były lepiej 
przygotowane i objęły więcej zakładów. Determinacja strajkujących, po-
stępujący rozkład aparatu władzy i kryzys ZSRS, wywołany m.in. zbrojnym 
uwikłaniem się w Afganistanie od 1978 r., były głównymi przyczynami za-
chwiania się systemu PRL.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

4696,59 zł – Tyle wyniosło prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w maju 2018 r. W porówna-
niu z kwietniem 2018 r. było niższe 
o 3 proc., w porównaniu z majem 
2017 r. wzrosło o 7 proc.

Wyrównana sezonowo miesięczna 
stopa bezrobocia rejestrowanego 
w maju 2018 r. wyniosła 6,1 proc. 
wobec 6,2 proc. w kwietniu tego 
roku i 7,3 proc. w maju 2017 r.

Na koniec maja 2018 r. liczba 
dłużników alimentacyjnych �guru-
jących w Rejestrze Dłużników Biura 
Informacji Gospodarczej InfoMo-
nitor wynosiła 317 953 osoby. 
W ciągu roku wzrosła o 7874 osoby.

W maju 2018 r. wystawiono 31 915 
zwolnień elektronicznych, co stano-
wi 29 proc. wszystkich zwolnień le-
karskich. Miesiąc wcześniej lekarze 
wystawili 25 530 takich zwolnień, 
czyli 25 proc. 

Od kilku miesięcy drożeje pieczy-
wo, według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wzrost 
jego cen dwukrotnie przekroczył 
in�ację. W maju 2018 r. wyniósł
4,5 proc. w porównaniu z zeszłym 
rokiem.

LICZBA MIESIĄCA

Letnie wyjazdy do nadmorskich miej-
scowości były popularne już w XIX wieku, 
chociaż pozwalała sobie na nie głównie 
arystokracja. Pierwszym na terenach pol-
skich kąpieliskiem morskim było gdań-
skie Brzeźno, które zostało założone już 
w 1802 roku. Potem powstał zakład ką-
pielowy w Sopocie. Jeszcze przed I wojną 
światową normą był podział kąpieliska na 
strefę damską i męską (zdarzały się strefy 
mieszane, ale były przeznaczone tylko dla 
rodzin z dziećmi). Plażowanie polegało 
zwykle na spacerowaniu lub wypoczy-
waniu w fotelu z książką i w przypadku 
kobiet nieodłączną parasolką chroniącą 
przed niestosownym dla damy opale-
niem. Popularne były kąpiele, ponieważ 
jednak kobietom nie wypadało chodzić 
w mokrym ubraniu, na brzegu czekały na 

nie służące, które natychmiast po wyjściu 
z wody przykrywały je prześcieradłem. 
Później zdecydowano się na praktyczne 
wozy kąpielowe, umożliwiające wejście 
po wynurzeniu i swobodne przebranie. 

W dwudziestoleciu międzywojennym 
nastąpiła zmiana – kobiety otrzymały nie 
tylko prawa wyborcze, ale również przy-
zwolenie na uprawianie sportu, a w szkole 
młodzież obojga płci obowiązkowo ćwiczy-
ła gimnastykę. W rezultacie zmienił się styl 
plażowania – pojawiły się gry zespołowe 
i zawody pływackie. Wtedy też dzięki po-
wstaniu i upowszechnieniu stosunkowo 
taniej komunikacji kolejowej nad morze za-
częli wyjeżdżać również „zwykli”, biedniejsi 
Polacy. W latach 30. weszła moda na opa-
lanie. Plaża była też miejscem, w którym 
odbywały się bale i wieczorki taneczne. 

Międzywojenni Polacy jadą nad morze

Co jakiś czas słyszymy o �rmach, które
rezygnują z dorocznej oceny pracowni-
czej na rzecz feedbacku. To pojęcie ozna-
cza regularnie przekazywaną informację 
zwrotną na temat pracy, zaangażowania 
i osiąganych efektów, przekazywaną 
przez szefa, ale również przez współpra-
cowników. Jeśli chwalimy kogoś, dajemy 

mu feedback pozytywny, jeśli krytyku-
jemy – negatywny. Nie chodzi jednak 
o ogólnikowe wyrażenie aprobaty ani 
tym bardziej o zajadłe krytykanctwo. Na-
leży mówić krótko, w sytuacji sam na sam, 
skupiać się na konkretach i – zwłaszcza 
przy feedbacku negatywnym – mówić o 
zachowaniu, a nie o osobie.

feedback? Trudno wyobrazić sobie wakacje bez 
delikatnej choćby opalenizny. Jednak 
przebywanie na słońcu grozi poparze-
niem, przedwczesnym starzeniem się skó-
ry, a w skrajnych przypadkach nawet no-
wotworem skóry. Dlatego przed wyjściem 
na plażę trzeba zaopatrzyć się w krem 
z odpowiednim �ltrem. Szeroki asorty-
ment dostępny w sklepach może przypra-
wić o zawrót głowy. Co oznaczają napisy 
na etykietach? Dobrze dobrany krem po-
winien chronić przed dwoma rodzajami 
promieniowania słonecznego – UVA i UVB. 
Faktor ochronny przed promieniowaniem 
UVA określa się skrótem PPD lub IPD. Nato-
miast ochronę przed UVB wskazuje faktor 
SPF. Wysokość tego wskaźnika należy do-
brać do karnacji. Dzieci i osoby o szczegól-
nie wrażliwej skórze powinny używać kre-
mu o wysokości SPF nawet 50. Dorosłym 
Polakom o przeciętnej karnacji zazwyczaj 
wystarcza SPF o wysokości 12–15, ale 
ludzie bardzo bladzi powinni zacząć opa-
lanie przynajmniej od faktora SPF 20, a ci 
o ciemniejszej urodzie mogą sięgnąć po 
kosmetyk z faktorem 9–10. 

Kremy przeciwsłoneczne zawierają 
�ltry �zyczne lub chemiczne. Filtry �zycz-
ne odbijają światło, są mniej trwałe, ale 
nie uczulają. Filtry chemiczne pochłania-

W tym roku na wakacje wybiera się 
70 proc. Polaków – to o 15 punktów 
procentowych mniej niż w zeszłym 
roku. Badanie zrealizowane na zlecenie 
Diners Club Polska pokazuje, że naj-
więcej naszych rodaków wybiera 
się do tej części kraju, która jest 
odmienna od zamieszkiwa-
nej – takie plany deklaruje 
41,7 proc. badanych. 23,9 
proc. zamierza wypoczy-
wać w innym kraju Unii 
Europejskiej, a 0,9 proc. 
w Europie, ale poza Unią. 
3,4 proc. planuje wyje-
chać poza nasz konty-
nent. 30,1 proc. Polaków 
nie zamierza wyjeżdżać.

Dodajmy, że wiele wa-
kacyjnych kierunków w Eu-
ropie, ale także na świecie 
dostępnych jest dla Polaków 
bez wiz, często wystarczy sam 
dowód osobisty (kraje UE), a gdzie-
niegdzie – ważny paszport. 

Gdzie Polacy planują 
spędzić wakacje?

Polacy i ich 
wakacje 

41,7%
Wyjeżdżam w granicach 

Polski

3,4%
Wyjężdżam  
poza Europę

0,9%
W Europie  

poza UE

Na plażę tylko z KREMEM
Mam nadzieję,  

że dobrze dobrałem 
 krem...

ją promieniowanie, można używać ich 
w mniejszych odstępach czasowych, ale 
mogą wywołać alergię – zwłaszcza u dzie-
ci. Jeżeli pływamy, należy nałożyć krem 
po każdym wyjściu z wody – informacja 
o wodoodporności oznacza bowiem, że 
chroni przed promieniowaniem ciało za-
nurzone w wodzie, ale nie gwarancję nie-
spłukiwania.

Polecę do Moskwy w poniedziałek, by 
kontynuować dialog z polskim rządem…

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans  
przed Parlamentem Europejskim w trakcie debaty  

na temat praworządności w Polsce 

Prawie 41 proc. Polaków żyje w zbyt 
zatłoczonych mieszkaniach. Jak to rozu-
mieć? Według de�nicji Eurostatu zbyt
mało miejsca jest wtedy, gdy jeden pokój 
przypada na dwoje ludzi powyżej 12 roku 
życia. Innymi słowy, rodzina 2+2 z mały-
mi dziećmi, żyjąca w dwóch pokojach, 
lub bezdzietne małżeństwo mieszkające 
w kawalerce to dla statystyki unijnej sy-
tuacja zbytniego zatłoczenia. Kontrower-
syjne? Być może, wielu z nas sytuacja, gdy 
małżeństwo z dwojgiem małych dzieci 
mieszka w dwupokojowym mieszkaniu 
nie wydaje się zła. Niemniej wskaźnik 

pokazuje pośrednio poziom zamożności 
społeczeństw. Większe zatłoczenie niż 
u nas panuje tylko w Rumunii, na Łotwie, 
w Bułgarii, Turcji i Serbii. Jednocześnie 
jednak polska sytuacja mieszkaniowa po-
prawia się w szybkim tempie. W 2016 roku 
ciasnota doskwierała 40,7 proc. naszych 
rodaków, a w 2015 aż 43,4 proc., zatem 
w ciągu dwunastu miesięcy aż 2,7 proc. 
Polaków przeprowadziło się do większych 
mieszkań. To najwyższe tempo w Europie, 
oprócz nas osiągnęła je tylko Litwa. Co 
więcej, to najwyższe tempo, odkąd w Pol-
sce rozpoczęto zbieranie takich danych.

30,1%
W miejscu zamieszkania

23,9%
W jednym z krajów UE, 

innym niż Polska
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9,6 mld zł

o tyle, przy wyższych dochodach i niż-
szych wydatkach, budżet państwa po 
maju był na plusie. 
Dochody budżetu państwa w okresie 
styczeń – maj 2018 r. wyniosły 154 mld zł 
i były wyższe o 10,7 mld zł w porównaniu 
z tym samym okresem roku ubiegłego. 

Oto najdłuższa nazwa miasta w Euro-
pie i trzecia co do długości nazwa geo-
gra�czna na świecie. Składa się z 58 liter.
Miasto to przynależy do Wielkiej Brytanii, 
leży w Walii, a w tłumaczeniu z języka wa-

lijskiego oznacza: Kościół Świętej Marii nad 
stawem wśród białych leszczyn niedaleko 
wodnego wiru pod Czerwoną pieczarą przy 
kościele św. Tysilia... A miejscowi nazwę tę 
skracają  do króciutkiego Llanfairpwll.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
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Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos.
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

Tak brzmiał początek pieśni I Bry-
gady Legionów, którą zawsze będziemy 
kojarzyć z jej dowódcą, brygadierem 
Józefem Piłsudskim, nazywanym także 
Komendantem. Popularna w latach mię-
dzywojennych XX wieku, zakazana w 
czasach PRL-u, dziś jest pieśnią Wojska 
Polskiego. 

O tych Legionach Polskich podczas 
I wojny światowej nigdy nie zapomnia-
no, chociaż przed 1989 rokiem ręka cen-
zora ograniczała lub wykreślała wszelkie 
informacje o nich z artykułów czy ksią-
żek historycznych. Obecnie wiele o nich 
wiemy z licznych wydawnictw czy książek 
historycznych. 

Przypomnijmy zatem, że w utworzo-
nej w 1914 roku I Brygadzie Legionów 
jej dowódcą był Józef Piłsudski, a po nim 
od 1916 roku dowodził nią płk Marian 
Żegota-Januszajtis. II Brygadą Legionów, 
utworzoną w 1915 roku, dowodził płk 
Ferdynand Küttner, a od 1916 roku objął 
nad nią dowództwo płk Józef Haller. III 
Brygadą Legionów, powstałą w 1915 roku, 

Zanim nadeszła wolność (cz. 8)

STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

dowodzili kolejno: płk Władysław Szep-
tycki, płk Wiktor Grzesicki, płk Zygmunt 
Zieliński i płk Bolesław Roja. Zwierzch-
nim organem trzech brygad legionowych 
była komenda, na czele której stali ofice-
rowie austriaccy narodowości polskiej. 
Politycznie podlegały one Naczelnemu 
Komitetowi Narodowemu powołanemu 
w Galicji 16 sierpnia 1914 roku. 

Legiony, walcząc po stronie austro-wę-
gierskiej z wojskami rosyjskimi, ofiarnością i 
odwagą zapisały się w wielu bitwach. Wśród 
nich pod Łowczówkiem (22–25 grudnia 

1914 roku), kiedy po przełamaniu linii 
austriackich I Brygada dostała się w okrą-
żenie wojsk rosyjskich i przy dużych stra-
tach musiała przebić się w kierunku wojsk 
austriackich. Dowodził wówczas I Brygadą, 
pod nieobecność Józefa Piłsudskiego, płk 
Kazimierz Sosnkowski. II Brygada stawiała 
zacięty opór od października 1914 roku do 
stycznia 1915 roku, pod Rafajłową, górską 
wsią w Galicji Wschodniej, wojskom rosyj-
skim usiłującym forsować przełęcze karpac-
kie. Szarżę 2 szwadronu ułanów II Brygady 
Legionów można było tylko porównać do 
słynnej szarży szwoleżerów pod Somosierrą 
w Hiszpanii. Ułani pod dowództwem rtm. 
Zbigniewa Dunin-Wąsowicza 12 czerwca 
1915 roku sforsowali dwie linie umocnio-
nych okopów rosyjskich pod morderczym 
ogniem armat i karabinów maszynowych. 
Spośród 115 szarżujących ułanów poległo 
13 wraz z dowódcą. I nie można pominąć 
bitwy pod Kostiuchnówką (4–6 lipca 1916 
roku), wsią położoną na Wołyniu, gdzie 
toczyły bój wspólnie trzy brygady Legio-
nów w ramach austriackiego korpusu gen. 
Hauera.

O tych bojach należy zawsze pamiętać, 
i choć Legiony walczyły po stronie au-
striackiej, jednego z naszych zaborców, ale 
przeciwko drugiemu zaborcy, Rosji, to tak 
właśnie wiodła, choć często bardzo skom-
plikowana, droga narodu polskiego ku nie-
zależności podczas I wojny światowej. 

Aleksander Miśkiewicz
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Orzełek legionowy.

Lata 20. i 30. XX wieku, mimo wo-
jennych zniszczeń i Wielkiego Kry-
zysu, przyniosły sukcesy polskich 
architektów i twórców designu oraz 
udane rozwiązania techniczne. Wizja 
Żeromskiego o szklanych domach, 
choć nie doczekała się realizacji, była 
zupełnie realna. 

Jest w powieści Stefana Żeromskiego 
„Przedwiośnie”, napisanej kilka lat po od-
zyskaniu niepodległości, scena, w której 
Seweryn Baryka opowiada synowi Ceza-
remu o szklanych kolorowych domach, 
które zamieszkują zwyczajni ludzie. Chciał 
w ten sposób zachęcić syna do powrotu do 
ojczyzny.

     
Nie tylko wizje 

I rzeczywiście. Wrażenie robiła ówcze-
sna architektura. Dawne osiedla robotni-
cze, domy z apartamentami i nieduże wille 
dla inteligencji odkrywamy raz jeszcze. 

Pawilon polski na Wystawie Sztuki 
Dekoracyjnej i Wzornictwa w 1925 r. w 
Paryżu, autorstwa Józefa Czajkowskie-
go, otrzymał Grand Prix i wzbudzał 
entuzjazm, idealnie wpasowując się w 
trend art déco. 

W latach 30. zaczęto poszukiwać no-
woczesności w architekturze i urbanistyce. 
Rozwijały się funkcjonalizm (wieżowiec 
Prudential w Warszawie) oraz moder-
nizm, np. aleja Sułkowskiego w Bielsku-
-Białej. Było miejsce na klasycyzm, które-
go przykładem jest gmach Pocztowej Kasy 
Oszczędności w Warszawie.  

To z modernizmem 20-lecia mię-
dzywojennego wiążą się największe na-
zwiska polskiej architektury – Pniewski, 
Tadanier, Minkiewicz, Szyszko-Bohusz. 
Tworzyli oni budynki, które znajdują się 
na kartach podręczników projektowania. 
Są zlokalizowane w stolicy i w Krakowie, 
przykłady najwyższej klasy modernizmu 
II RP odnajdujemy na przykład w zespo-
le uzdrowisk popradzko-krynickich. Na 
Śląsku wzniesiono w stylu funkcjonali-
zmu „drapacze chmur” w Chorzowie 
(Huta Królewska) i w Katowicach.   

Co dla robotnika?

W listopadzie 1934 r. uchwałą Komite-
tu Ekonomicznego Rady Ministrów powo-
łano Towarzystwo Osiedli Robotniczych, 
spółkę, która budowała i finansowała 
mieszkania „społecznie najpotrzebniej-
sze”, swoiste „Mieszkania plus”, na które 
pozwolić mogliby sobie robotnicy. 

Problem był palący. W Polskę uderzył 
Wielki Kryzys, robotnicy tracili pracę i 
możliwość opłacenia czynszu (komorne-
go). TOR miało temu zaradzić, budując 
dla zarabiających do 250 zł miesięcznie 
mieszkania dostosowane do zdolności 
płatniczej.

Prezes TOR Jan Strzelecki udzielał też 
kredytów spółdzielniom mieszkaniowym 
i rozpoczął kilka inwestycji. Jedną z nich 
było osiedle na warszawskim Kole. Sen-
sownie rozwiązana była strona socjalna. 
Powstało osiedle z domem kultury, ośrod-
kiem zdrowia, gabinetem dentystycznym i 

ARCHITEKTURA W II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szklane domy
sklepami: mięsnym, warzywnym, gospo-
darczo-pasmanteryjnym oraz wyposażona 
w salę gimnastyczną i stołówkę trzykon-
dygnacyjna szkoła. Wzorcowy przykład 
modernistycznej urbanistyki, z zachowaną 
skalą człowieka w osiedlu. 

Istniała też duża spółdzielnia mieszka-
niowa, która postawiła sobie za cel budowę 
mieszkań dla robotników, czyli Warszaw-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W spra-
wozdaniu z roku 1934 zarząd WSM podał, 
że wybudowano 1117 mieszkań mających 
2283 izby, głównie na Żoliborzu. Co trzecie 
mieszkanie zajmowali robotnicy.  

Biała Gdynia 

Gdynia, której budowa ruszyła równo-
legle do budowy portu, to synonim nowo-
czesności II RP. „Biała Gdynia” (określenie 
wywodzące się od koloru elewacji domów) 
imponowała tempem. W kilkanaście lat na 
nadmorskich łąkach wyrosło nowoczesne 
miasto w stylu modernizmu.

Jej architekturę cechowała szlachetna 
prostota, funkcjonalizm, nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjne przyjazne 
człowiekowi. Charakterystyczne dla gdyń-
skich kamienic, budynków użyteczności i 
pensjonatów są przeszklone powierzchnie 
nadające budynkom lekkość.  

Styl Gdyni różni ją od starych 
pomorskich miast. Tworzą go mary-
nistyczne odniesienia: okrągłe okna 
nawiązujące do bulajów, bryły budyn-
ków przypominające kadłuby statków, 
nadbudówki, których pierwowzorem 
był mostek kapitański (np. skwer Ko-
ściuszki 10-12). Przykłady stylu moder-
nistycznego to, obok Hali Targowej, bu-
dynek przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i 10 
Lutego (realizacja 1936–38), awangar-
dowy budynek Sądu Rejonowego przy 
pl. Konstytucji, budynek ZUS przy ul. 
10 Lutego 24 (była siedziba PLO, obec-
nie część Urzędu Miasta), dwa Domy 
Marynarza przy ul. Jana z Kolna oraz 
tzw. Dom Żeglarza (Wydział Nawigacji 
Akademii Morskiej).  

Osiedle na Wołyniu 

W latach 20., wraz z nowoczesną ko-
palnią bazaltu i wytwórnią kostki i grysu, 
powstała nad rzeką Horyń na Wołyniu 
górnicza osada Janowa Dolina (powiat 
Kostopol), wzorcowe osiedle robotnicze 
dla 2,5 tysiąca osób. 

W gęstym lesie wytyczono przecinają-
ce się pod kątem prostym aleje, przy któ-
rych stanęły drewniane „fińskie” domy. 
Było kino, sklep, posterunek policji, 
szkoła i kościół. Domki były zelektryfi-
kowane, a przed wejściem miały ogródki 
kwiatowe. 

Większość mieszkańców stanowili 
Polacy. W kwietniu 1943 r., w nocnym 
najściu, padli od kul UPA, siekier, noży 
i wideł ukraińskich sąsiadów. Zginęło 
około 600 mieszkańców. Posterunek 
żandarmerii i litewska kompania war-
townicza nie dały im skutecznej osłony. 
Ocalały budynki w jednym z kwartałów, 
w którym napadnięci stawili skuteczny 
opór. 

COP  
W 1937 r. rząd i prezydent Mościcki 

zatwierdzili plan Centralnego Okręgu 
Przemysłowego i budowę Zakładów Po-
łudniowych, które dały początek Stalowej 
Woli. Głównym inicjatorem COP był 
wicepremier i budowniczy Gdyni inż. Eu-
geniusz Kwiatkowski. Powstał zakład oraz 
osiedla przyfabryczne, czyli Stalowa Wola, 
od słów ministra spraw wojskowych gen. 
Kasprzyckiego o „stalowej woli narodu 
polskiego wybicia się na nowoczesność”.

Zakłady w Stalowej Woli były najwięk-
szym przedsięwzięciem COP. Wymagało 

to postawienia osiedla dla robotników. 
Koszt budowy kompleksu mieszkanio-
wego był ogromny – 26 milionów ówcze-
snych złotych (ok. 543 mln zł).

Komorne

Według ustawy o ochronie lokatorów z 
1924 r. czynsze mogły stopniowo wzrastać, 
aż do wysokości podstawowego komorne-
go. Wzrost opłat został w 1926 r. zatrzy-
many. Jednak zarobki w latach 1929–1934 
wydatnie się obniżyły, ale nie obniżyły się 
czynsze. W Warszawie, Łodzi, Katowicach 

itd. przeciwnie, wzrosły. Mały Rocznik 
Statystyczny GUS podaje, że wydatki na 
komorne wynosiły w 1928 roku 4,7 proc. 
ogółu wydatków, w Warszawie – 6,6 proc. 
(do 20 złotych miesięcznie). Od 1929 r. 
czynsze zaczęły rosnąć i w 1934 r. komorne 
stanowiło 15 proc. wydatków.

II RP nie zrealizowała marzeń Stefana 
Żeromskiego o szklanych domach, ale 
gdyby nie wybuch II wojny światowej, 
dzisiejszy poziom dostępności mieszkań 
byłby bliski jego wizji.  

Artur S. Górski
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Dom Żeglarza Polskiego, zbudowany w 1937 roku,  stanowi kwintesencję modernizmu charakterystycznego dla przedwojennej Gdyni.
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WYCIECZKA Z „SOLIDARNOŚCIĄ” 
W FEDERAL MOGUL BIMET

Związkowcy z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Federal Mogul 
Bimet SA wraz z rodzinami odwiedzili Murzasichle, Zakopane, Bratysławę i Wie-
deń. W wyjeździe uczestniczyło około 80 osób – członków organizacji zakładowej i 
osób towarzyszących, wśród których dominowali członkowie rodzin. Związkowcy 
postanowili wykorzystać majowy długi weekend – czterodniowy wyjazd rozpoczął 
się w Boże Ciało 31 maja, a zakończył w niedzielę, 3 czerwca. Wycieczkę zorgani-
zowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Federal Mogul Bimet SA wraz 
z firmą przewozów autokarowych Legvan.

– Wycieczki zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego organizujemy je 
co roku. To dobra forma integracji, ludzie cieszą się, że mogą oderwać się od codzien-
nych problemów. W zeszłym roku zwiedzaliśmy Góry Stołowe, w przyszłym planuje-
my wyjazd do Niemiec albo na Ukrainę – podkreśla Paweł Dziwosz, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Federal Mogul Bimet SA.

MarWer

Zakopane, Bratysława, Wiedeń...

Wspólne zdjęcie związkowców.

9 czerwca na jeziorze Wysoka w miej-
scowości Kamień odbyły się, jak co roku, 
zawody wędkarskie o Puchar NSZZ „So-
lidarność” Stoczni Marynarki Wojennej o 
Największą Rybę, zaliczane do Grand Prix 
na Najwszechstronniejszego Wędkarza 
Roku, zorganizowane przez Koło PZW nr 
44 przy SMW S.A. i NSZZ „Solidarność”.

Rywalizacja pomiędzy zawodnikami 
była bardzo zacięta, a o zwycięstwie decy-

dowały niejednokrotnie centymetry. Po 
zakończeniu zawodów komisja sędziow-
ska ogłosiła wyniki: w kategorii seniorów 
zwyciężył Jarosław Narloch przed Wiesła-
wem Cegiełką i Marianem Formellą. Dal-
sze miejsca zajęli: Marek Jeka, Przemysław 
Schanasse, Mirosław Szwarz, Ryszard Stad-
nik, Henryk Cieśliński, Andrzej Suworow i 
Władysław Mularczyk. Natomiast w kate-
gorii juniorów najlepszy okazał się Michał 

Daszke. W rywalizacji brało udział blisko 
40 wędkarzy. Nagrody wręczali Marek Sza-
dach, prezes koła oraz Tadeusz Szymelfenig, 
wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Marynarki Wojennej.

Na zakończenie zawodów odbyło się 
tradycyjne pieczenie kiełbasek, dopisała 
pogoda, a uczestnikom zawodów dobry 
humor.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

O Największą Rybę
ZAWODY WĘDKARSKIE

Uczestnicy zawodów.

50-lecie święceń kapłańskich obcho-
dził w niedzielę, 10 czerwca br. ksiądz 
kanonik Stanisław Płatek.

O tym, jakim ksiądz Stanisław jest 
księdzem, a przede wszystkim człowie-
kiem, świadczy po brzegi wypełniony 
wiernymi kościół pod wezwaniem 
Świętej Jadwigi Śląskiej w Gdańsku No-
wym Porcie, gdzie odprawiona została 
jubileuszowa msza święta. Podziękować 
dostojnemu Jubilatowi przyszli przed-
stawiciele różnych środowisk, z którymi 
ksiądz Płatek przez lata współpracował. 
Byli związkowcy z NSZZ „Solidarność”, 
kombatanci, politycy, miłośnicy języka 
esperanto, a przede wszystkim parafia-
nie. Składanie życzeń, w tym w formie 
okolicznościowych wierszy, trwało bli-
sko godzinę. Gdy słuchało się tych słów 
płynących ze szczerego serca, miało się 
poczucie ogromnej wartości i spełnie-
nia drogi życiowej księdza Stanisława.

Podczas mszy świętej homilię wy-
głosił ksiądz kanonik dr Leszek Jażdżewski, który przypomniał drogę kapłańską 
Jubilata. Ksiądz Stanisław Płatek urodził się 28 maja 1933 w Raciborsku k. Wie-
liczki. Święcenia kapłańskie przyjął w 1968 roku. Jest absolwentem Gdańskiego 
Seminarium Duchownego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału 
Teologicznego, kierunek: socjologia religii. Posługę kapłańską sprawował w kilku 
trójmiejskich parafiach, by w 1972 roku trafić do parafii Świętej Jadwigi Śląskiej, 
gdzie dziś jest już emerytem. Pasją ks. Stanisława stał się język esperanto, do dziś 
jest duszpasterzem tego środowiska. Od lat 80. był związany również z opozycją 
antykomunistyczną, w roku 1988 odprawiał msze św. w czasie strajków w stocz-
niach Gdańskiej i Północnej. Ksiądz Płatek to jednak przede wszystkim skromny 
i gorliwy kapłan.

– Byłem świadkiem, gdy pewnego dnia w późnych godzinach wieczornych przy-
szedł ktoś z prośbą o posługę kapłańską dla ciężko chorego. I wówczas to ksiądz 
Stanisław pierwszy się zerwał i powiedział, że to on pójdzie. A ja pomyślałem sobie, 
że ten osiemdziesięciopięcioletni kapłan ma ciągle serce gorliwe, pałające ogniem 
miłości do Boga i ludzi. I mógłby niejednego młodego prześcignąć w swojej gorli-
wości – wspominał ks. kanonik Leszek Jażdżewski.

(mk)

50-LECIE KAPŁAŃSTWA

Ksiądz gorliwego serca

Ksiądz kanonik Stanisław Płatek 
to skromny i gorliwy kapłan. Na 
zdjęciu z ks. kanonikiem Leszkiem 
Jażdżewskim.
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400 uczniów z gdańskich szkół, 
a także kilkuset uczniów szkół woje-
wództwa pomorskiego wzięło udział 
w lekcjach historii prowadzonych 
w Sali BHP w Gdańsku. Tłem do zajęć 
była wystawa malarstwa artystów 
z Grodzieńszczyzny poświęcona 
historii Polski w setną rocznicę od-
zyskania niepodległości. Wystawa 
trwała od 7 maja do 14 czerwca br. 
i odwiedziło ją ok. 5 tysięcy osób.

Prezentowana w Sali BHP wystawa ob-
razów zatytułowana „Niepodległa w ma-
larstwie rodaków zza Buga” była znako-
mitym przykładem kultywowania pamięci 
historycznej i podtrzymywania związków 
z ojczyzną przez miliony Polaków i ich 
potomków mieszkających na dawnych 
Kresach, poza granicami współczesnej 
Polski. Ekspozycja przedstawiała wiele 
wątków, postaci i wydarzeń dotyczących 
procesu odzyskiwania przez Polskę wol-
ności i suwerenności w latach 1914–1921, 
a także całej polskiej historii, łącznie z tą 
współczesną, solidarnościową.

Podczas lekcji historii prowadzonych 
na kanwie malarstwa kresowych artystów 
młodzi ludzie dowiadywali się o Kresach, 
które przez kilkaset lat stanowiły jeden z 
najważniejszych obszarów państwa pol-
skiego. To tam biło kulturowe i duchowe 
serce Rzeczpospolitej. Niestety, ziemie te 
państwo polskie utraciło całkowicie po II 
wojnie światowej. Tereny na wschód od 
Buga od 1945 r. weszły w skład Związku 
Sowieckiego, a po transformacji politycz-

LEKCJE HISTORII

Kresy, wolność, „Solidarność”

nej w latach 80.–90. XX wieku w skład 
Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Kolejnym wątkiem poruszanym na lek-
cjach historii było odzyskiwanie wolności 
już w okresie powojennym. Młodzi ludzie 
dowiedzieli się, że ta wolność zaczęła się od 
wydarzeń w Gdańsku. Miał w tym udział 
św. Jan Paweł II i jego nauki podczas m.in. 
pielgrzymek do Polski, a zwłaszcza na 
Wybrzeże w czerwcu 1979 r. i 1987 r. Mó-
wiono również o wydarzeniach w Stoczni 
Gdańskiej, o podpisaniu 21 postulatów 
w Sali BHP, które wraz z historyczną ta-
blicą w czerwcu 2004 r. znalazły się na li-
ście programu UNESCO „Pamięć Świata”, 
o powstaniu „Solidarności”, a także o waż-
nej dla Polski postaci, jaką był bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko.

Młodzi ludzie, uczestnicy lekcji, wy-
kazywali się sporym zainteresowaniem, 
zadawali wiele pytań, chociaż dla niektó-
rych wiedza o współczesnej polskiej histo-
rii zdobyta podczas zajęć stanowiła pewną 
nowość.

– To było bardzo udane wydarzenie 
– mówi Renata Tkaczyk, dyrektor Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy. – Cieszę 
się, że byliśmy jednymi z pierwszych, któ-
rzy rozpoczęli obchody tego szczęśliwego 
wydarzenia, jakim było odzyskanie nie-
podległej ojczyzny sto lat temu. Planuje-
my tę samą wystawę zaprezentować w kwi-
dzyńskim Domu Kultury w listopadzie.

Organizatorem wystawy była Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy. Współfinanso-
wało ją Miasto Gdańsk. (mig)

Wernisaż wystawy odbył się 7 maja 2018 r.
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Czyste wody

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ekologiczna żółta kartka
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„Zielone” dominuje nad „niebieskim”. O czym mowa? Ochrona środowiska 
naturalnego staje się coraz powszechniejsza, ale w jej kontekście dominują 
tematy oszczędzania zasobów energetycznych (propagowanie odnawial-
nych źródeł energii), ochrony krajobrazu czy zmniejszania zanieczyszczeń 
atmosfery (walka ze smogiem, modernizacja instalacji grzewczych). Stąd 
hasła typu „zielona energia” czy „zielona gospodarka”. Nieco zapomniana 
wydaje się troska o czyste wody. Tymczasem chodzi o to, by pamiętając 
o „zielonym”, należytą uwagę przywiązywać do „niebieskiego”. Zwłaszcza 
na Pomorzu.

Wielowymiarowa ochrona zasobów 
wodnych to jedno z najważniejszych 
wyzwań w skali całego globu. Z jednej 
strony około dwóch miliardów ludzi, a 
więc blisko co czwarty z mieszkańców 
Ziemi nie ma bieżącego dostępu do 
wody pitnej. Z drugiej strony postępuje 
lawinowy wzrost skali zanieczyszczenia 
wód, zarówno słodkich, jak i słonych. 
Symbolem tego pełzającego kataklizmu 
są wielkie „wyspy” śmieci dryfujące po 
oceanach. Powstają one w wyniku gro-
madzenia przez prądy wodne w jed-
nym miejscu odpadów wytwarzanych 
i wyrzucanych przez ludzi na całym 
świecie. Dotyczy to głównie odpadów 
plastikowych, które rozkładają się naj-
dłużej, a wiele z nich jest w ogóle niede-
gradowalnych w pełni (wiele odpadów 
plastikowych rozkłada się do postaci 
pyłu niewidocznego dla oka, ale wciąż 
pozostającego zanieczyszczeniem). 
Największa z takich „wysp”, nazywana 
Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci, dry-
fuje od lat 90. XX wieku w północnej 
części Oceanu Spokojnego, u zachod-
nich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. 
Na powierzchni – bagatela – 1,6 mln 
km kw. (to pięć raz więcej niż wynosi 
powierzchnia Polski!) znajduje się 130 
tys. ton śmieci! Ale nie można się temu 
dziwić, skoro w wyniku działalności 
człowieka co roku do mórz i oceanów 
trafia 8 milionów ton odpadów! 

Plastikowe śmieci w wodach to 
śmiertelne zagrożenie praktycznie dla 
wszystkich gatunków zwierząt żyjących 
w morzu. Odpady powodują zranienia 
albo połknięte zanieczyszczają i zatru-
wają ich przewody pokarmowe. U pol-
skich wybrzeży Bałtyku to zagrożenie 
realne chociażby dla ssaków morskich, 
takich jak morświny i foki szare.

Oszczędzać wodę

Być może wielu z nas lekceważy 
ochronę wód, uważając, że Polska to nie 
„sucha Afryka”, a „plastikowe oceany” 
to nie nasz problem. Rzeczywiście, w 
naszym kraju, a szczególnie na boga-
tym w jeziora i rzeki Pomorzu, często 
mamy różnego rodzaju kontakt z wodą. 
Jej powszechność to jednak tylko po-
zory. W rzeczywistości w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca zasoby wody 
w Polsce wynoszą około 1500 metrów 
sześciennych. To zaledwie jedna trze-

cia średniej w Unii Europejskiej, mniej 
niż w… Hiszpanii i tyle samo co w… 
Egipcie.

Być może ta statystyka zmobilizuje 
nas do oszczędzania wody. A tej prze-
ciętny Polak zużywa nawet dwieście 
litrów dziennie. Jak oszczędzać wodę 
w życiu codziennym? Pilnować spraw 

podstawowych, na przykład naprawiać 
nieszczelne instalacje. Cieknący kran to 
strata nawet pięciu tysięcy litrów wody 
w ciągu roku, a nieszczelna spłuczka 
w toalecie to kolejne osiemset litrów! 
Oszczędniej (nawet o 25 proc.) jest brać 
prysznic niż zażywać kąpieli w wannie. 
Pamiętajmy także, aby urządzenia wy-

korzystujące wodę (pralki, zmywarki) 
włączać dopiero po ich całkowitym 
napełnieniu (zużywają tyle samo wody 
bez względu na stopień wypełnienia).

Kolejną formą oszczędzania wody 
jest jej gromadzenie, ewentualna utyli-
zacja i ponowne przetwarzanie, zwłasz-
cza w użytkowaniu gospodarczym (gro-
madzenie wód opadowych, tworzenie 
obiegów zamkniętych wody w cyklach 
produkcyjnych w przemyśle).

Chronić  
przed zanieczyszczeniem

Wodę trzeba nie tylko oszczędzać, ale 
także chronić przed zanieczyszczeniem. 
Dla każdego z nas to zadanie oznacza 
chociażby niewyrzucanie odpadów do 
rzek, zbiorników retencyjnych lub na 
plażach podczas letniego wypoczynku. 
Dla rolników – używanie tylko takich 
nawozów i środków ochrony roślin, 
które są biodegradowalne i nie powodu-
ją „w efekcie ubocznym” skażenia wód 
podziemnych lub naziemnych cieków i 
zbiorników wodnych. Dla władz samo-
rządów terytorialnych – inwestycje w 
rozbudowę i modernizację kanalizacji 
sanitarnej. Zwłaszcza na wsiach gospo-
darka ściekowa często wciąż opiera się 
na rozproszonym systemie szamb, które 
w przypadku nieszczelności powodują 
zanieczyszczenie wód gruntowych. Dla 
wygody mieszkańców, ale również w 
celu zminimalizowania ryzyka zanie-
czyszczenia wód, jak największa liczba 
użytkowników powinna zostać objęta 
systemem komunalnych sieci kanali-
zacyjnych. Dofinansowanie takich in-
westycji zapewnia m.in. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku. W 2018 roku 
dzięki takiemu wsparciu rozbudowano 
sieć kanalizacyjną w miejscowości Ra-
kowiec w gminie Kwidzyn.

W ochronie zasobów wodnych rów-
nie ważne jak dobre nawyki indywidu-
alne są działania systemowe – przed-
siębiorców i instytucji państwa, w tym 
samorządów. To one posiadają instru-
menty do prowadzenia czynnej i biernej 
ochrony wód. W pierwszej grupie znaj-
dują się m.in. budowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków, zabezpieczenie 
składowisk odpadów przemysłowych 
i wysypisk śmieci w taki sposób, aby 
odpady i ich odcieki nie przedostawały 

Mieszkańcy Pomorza na przysłowiowej własnej skórze mogli przekonać się, 
jak dużą potencjalną katastrofą ekologiczną może się okazać zanieczyszcze-
nie wód. W maju br. doszło do awarii przepompowni ścieków na Ołowiance 
w Gdańsku, wchodzącej w skład miejskiego systemu kanalizacyjnego. Przez 
niemal trzy dni trwał awaryjny zrzut ścieków do Motławy. W ten sposób w za-
ledwie 66 godzin do rzeki, a w konsekwencji do wód Zatoki Gdańskiej, tra�ło 
około 150 tysięcy ton ścieków (czyli 5 procent przepływu wód w Motławie)! 
Przez kilka dni w okolicach feralnej przepompowni unosił się nieprzyjemny 
zapach, a na wodzie w turystycznym centrum miasta unosiła się plama nieczy-
stości. Na szczęście badania sanitarne wody w Zatoce Gdańskiej nie wykazały 
przekroczenia norm bezpieczeństwa higienicznego, a kilkudniowy zakaz kąpie-
li na trójmiejskim odcinku wybrzeża Bałtyku miał tylko pro�laktyczny charakter.
Można zatem stwierdzić, że zarządcy systemu kanalizacji w Gdańsku mieli „wię-
cej szczęścia niż rozumu”. Mimo wszystko awaria z jednej strony ukazała ska-
lę zanieczyszczeń wytwarzanych przez współczesne społeczeństwa, z drugiej 
uświadomiła wielu obserwatorom, jak poważne i realne jest ryzyko skażenia 
środowiska naturalnego, w tym głównie wód. Tą bezprecedensową w skali całej 
Polski sytuację należy zatem uznać za swego rodzaju ekologiczną żółtą kartkę. 
Obyśmy nigdy nie doczekali się czerwonej.

się do wód podziemnych i powierzch-
niowych (warstwy izolacyjne, oczysz-
czanie wód odpływowych), napowie-
trzanie wód stojących (aby zachować w 
nich bioróżnorodność)  czy wdrażanie 
nowych ekologicznych (w tym przy-
padku bardziej „wodooszczędnych”) 
technologii przemysłowych. Z kolei 
bierna ochrona wód to przede wszyst-
kim tworzenie stref ochronnych wokół 
ujęć wody pitnej lub szczególnie istot-
nych środowiskowo zbiorników wod-
nych, w których obowiązują bardziej 
restrykcyjne przepisy, np. zakazujące 
najbardziej szkodliwych form działal-
ności gospodarczej.

Większość wymienionych wyżej 
działań jest kosztowna, ale konieczna. 
Bez czystych wód w odpowiedniej ilości 
nie funkcjonuje gospodarka, a przede 
wszystkim następuje degradacja śro-
dowiska naturalnego. Zanieczyszczenie 
wód jest także tą formą skażenia przy-
rody, której negatywne skutki człowiek 
jako gatunek odczuwa najszybciej i w 
największym stopniu. Nic zatem dziw-
nego, że w 2010 roku Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych uznała dostęp do 
czystej wody za jedno z praw człowieka. 
Nie odbierajmy go sobie bezmyślnie 
sami.

Adam Chmielecki

W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca zasoby wody 
w Polsce wynoszą około 
1500 metrów sześciennych. 
To zaledwie jedna trzecia 
średniej w Unii Europejskiej, 
mniej niż w  Hiszpanii i tyle 
samo co w Egipcie.
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Wodę trzeba nie tylko oszczędzać, ale także chronić przed zanieczyszczeniem. 

Jeszcze trochę śmieci 
 i będziemy mieli nową wyspę...
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Urząd Dozoru Technicznego (UDT) 
to państwowa instytucja powołana 
w 1950 roku w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa urządzeń i insta-
lacji technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu.

Dozorem technicznym są określo-
ne ustawą działania zmierzające do 
zapewnienia bezpiecznego funkcjono-
wania urządzeń technicznych i urzą-
dzeń do odzyskiwania par paliwa oraz 
działania zmierzające do zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego w tych 
obszarach.

Do zakresu działania UDT należy 
między innymi:
• nadzór i kontrola przestrzegania 

przepisów o dozorze technicznym, 
a także przepisów i zasad z zakresu 
bezpieczeństwa techniki, dotyczą-
cych urządzeń technicznych,

• wykonywanie dozoru technicznego 
nad urządzeniami technicznymi w 
zakresie określonym ustawą,

• wydawanie decyzji w sprawach wy-
nikających z wykonywania dozoru 
technicznego,

• szkolenie pracowników dozoru tech-
nicznego,

• prowadzenie ewidencji eksploatowa-
nych urządzeń technicznych,

• analizowanie przyczyn i skutków 
uszkodzeń urządzeń technicznych 
oraz stała ocena stopnia zagrożenia 
stwarzanego przez te urządzenia,

• inicjowanie przedsięwzięć oraz prac 
badawczych w zakresie bezpiecznej 
pracy urządzeń technicznych,

• inicjowanie działalności mającej na 
celu podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych wytwórców oraz użytkow-
ników urządzeń technicznych,

• popularyzowanie zagadnień zwią-
zanych z bezpieczną pracą urządzeń 
technicznych oraz organizowanie 
doradztwa w tym zakresie,

• współpraca międzynarodowa w za-
kresie zagadnień dotyczących bez-
piecznej pracy urządzeń technicz-
nych,

• uzgadnianie programów szkolenia 
osób obsługujących i konserwują-
cych urządzenia techniczne,

• sprawdzanie kwalifikacji osób wy-
twarzających, naprawiających, mo-
dernizujących, obsługujących i kon-
serwujących urządzenia techniczne 
oraz osób wykonujących badania 
nieniszczące.
Rodzaje urządzeń podlegających 

dozorowi technicznemu określa roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 
7 grudnia 2012 r. w sprawie urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1468). Do urządzeń tych zalicza się 
między innymi:
1. urządzenia ciśnieniowe, w których 

znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnie-
niem różnym od atmosferycznego,

2. zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki 
o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 
bara, przeznaczone do magazyno-
wania materiałów niebezpiecznych 
o właściwościach trujących lub 
żrących oraz do magazynowania 
materiałów ciekłych zapalnych o 
określonych parametrach,

3. zbiorniki, w tym cysterny do prze-
wozu materiałów niebezpiecznych, 
dopuszczone na podstawie odręb-
nych przepisów, z wyłączeniem 
zbiorników ładunkowych, będących 
integralną częścią konstrukcji statku 
żeglugi śródlądowej,

4. duże pojemniki do przewozu luzem 
materiałów niebezpiecznych, okre-
ślone w odrębnych przepisach,

5. urządzenia do napełniania i opróż-
niania zbiorników transportowych,

6. maszyny służące do przemieszczania 
osób lub ładunków o ograniczonym 
zasięgu, jak na przykład: suwnice, 

żurawie, podnośniki, wyciągi to-
warowe, urządzenia dla osób nie-
pełnosprawnych, schody i chodniki 
ruchome.

7.  dźwigi do transportu osób lub ła-
dunków, dźwigi budowlane i dźwigi 
towarowe małe,

8. dźwigi linotorowe,
9.  przenośniki kabinowe i krzesełkowe 

o ruchu obrotowym, przeznaczone 
do celów rekreacyjno-rozrywko-
wych,

10.  urządzenia techniczne służące do 
przemieszczania kontenerów przy 
pracach przeładunkowych,

11.  urządzenia załadowcze, wyła-
dowcze lub podające ładunki w 
ciągach technologicznych przeła-
dowczych,

12.  układnice torów, wypornice, korek-
tory położenia służące do zawiesza-
nia i regulacji sieci trakcyjnej,

13.  przeciągarki pojazdów szynowych,
14.  osobowe i towarowe koleje linowe,
15.  wyciągi do przemieszczania osób w 

celach turystyczno-sportowych,
16.  pomosty ruchome z zespołami 

napędowymi w przystaniach pro-
mowych.

Przepisów rozporządzenia nie sto-
suje się do urządzeń technicznych w 
elektrowniach jądrowych.

Formy dozoru technicznego, rodzaje, 
zakres i terminy badań technicznych dla 
poszczególnych rodzajów urządzeń okre-
ślają rozporządzenia ustalające warunki 
techniczne dozoru technicznego, jakim 
powinny odpowiadać te urządzenia.

Urząd Dozoru Technicznego prowa-
dzi samodzielną gospodarkę finansową.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 
maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o dozorze tech-
nicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040).

Iwona Pawlaczyk

Urząd Dozoru Technicznego
 W czasie manifestacji organizo-
wanych przez „Solidarność” trud-
no było go nie zauważyć, słusznej 
postury, w kamizelce z napisem 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej 
– Fryderyk Radziusz, dla kolegów 
po prostu Fredek. 

Wiceprzewodniczący Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej Fryderyk Radziusz 
zmarł 31 maja 2018 w wieku 63 lat. Po-
grzeb odbył się 5 czerwca na cmentarzu 
Łostowickim.

Pożegnalna msza święta została od-
prawiona w kościele pod wezwaniem 
św. Benedykty od Krzyża na gdańskim 
Ujeścisku. W homilii ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygi-
dy w Gdańsku, nawiązując do działalności Fryderyka Radziusza, podkreślił jego 
ogromne oddanie rodzinie, zakładowi pracy, „Solidarności” i Polsce. W ostatniej 
drodze Zmarłemu towarzyszyli licznie zgromadzeni przyjaciele, stoczniowcy, a tak-
że członkowie „S” z innych zakładów pracy. Byli też przedstawiciele władz Związku. 
Na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku słowo pożegnalne wygłosił Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Dziękował Fry-
derykowi Radziuszowi, za to, że poświęcił znaczną część swojego życia „Solidarno-
ści”, za niezłomność, działalność, za walkę o ludzi i o miejsca pracy.

Fryderyk Radziusz do Gdańska przyjechał za pracą w latach 70. ubiegłego 
wieku po ukończeniu szkoły w Braniewie. Przez lata był pracownikiem Stoczni 
Gdańskiej, w 1988 roku brał udział w strajkach, których głównym postulatem było 
przywrócenie jawnej działalności „Solidarności”. Bronił zakładu po tym, jak ostatni 
premier PRL Mieczysław F. Rakowski zdecydował o likwidacji Stoczni Gdańskiej 
oraz w 1995 roku po decyzji o ogłoszeniu upadłości tego zakładu, i w 2000 roku, 
gdy część terenów stoczniowych została sprzedana prywatnej spółce. Brał udział 
w manifestacjach, podpisywał apele, głośno wołał: „Grabarzom stoczni nie daru-
jemy!”. Wspierał Komitet Obrony Stoczni, do którego należał. Nie bał się o swoje 
bezpieczeństwo. Bronił zakładu pracy, wbrew działaniom ówczesnego rządu i ocze-
kiwaniom Komisji Europejskiej, która nakazała zwrot pomocy publicznej, udzie-
lonej stoczni, co oznaczało jej bankructwo.

Śp. Fryderyk Radziusz

Przeciwstawiał się decyzjom władz miasta Gdańska, gdy te, wolą prezydenta 
Pawła Adamowicza, wydały absurdalne dyspozycje o przywróceniu na historyczną 
Bramę nr 2 imienia wodza bolszewików. Uczestniczył w sporze z prezydentem Ada-
mowiczem (wówczas PO) i w zasłonięciu niechcianego napisu flagą „Solidarności”. 
W końcu napis „im. Lenina” został rękami związkowców odpiłowany i usunięty z 
symbolicznego miejsca wraz z repliką Orderu Sztandaru Pracy. Jednak za to spadły 
na niego represje. Musiał spotkać się z… ekipą śledczych. 

Na co dzień w Komisji Międzyzakładowej Stoczni Gdańskiej zajmował się spra-
wami socjalnymi, organizacją wycieczek, pielgrzymek i innych wyjazdów.

Pozostał wierny ideom „Solidarności”. Pozostanie też w naszej pamięci.
Requiescat in Pace 

zdjęcia: Paweł Glanert

Pedagodzy, którzy teraz chcą 
przejść na emeryturę nauczyciel-
ską, powinni pamiętać, aby wniosek 
złożyć przed końcem wakacji. Jeśli 
tego nie zrobią, otrzymają emery-
turę na powszechnych zasadach. Ta 
zaś może być niższa.

Sierpniowy termin dotyczy nauczy-
cielek, które skończą 60 lat  i nauczycieli, 
którzy skończą lat 65 między 1 paździer-
nika 2017 r. a 31 sierpnia 2018 r. oraz 
tych, którzy skończyli odpowiednio 
60 lat lub 65 lat przed 1 października 
2017 r., ale nie osiągnęli do tego czasu 
podwyższonego wieku emerytalnego 
(wiek ten podnoszono o miesiąc co 
kwartał, aż do 67 lat). Innymi słowy 
dotyczy to kobiet urodzonych między  
1 października 1957 r. a 31 sierpnia 
1958 r. oraz mężczyzn urodzonych mię-
dzy 1 października 1952 r. a 31 sierpnia 
1953 r. Dodatkowo trzeba spełnić nastę-

pujące warunki: do końca 2008 r. mieć 
30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy 
nauczycielskiej lub 25 lat zatrudnie-
nia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej 
w szkolnictwie specjalnym, a stosunek 
pracy musi wygasnąć lub zostać rozwią-
zany do 31 sierpnia 2018 r. Nie można 
być też członkiem OFE.

Takie osoby mogą złożyć wniosek 
o emeryturę z Karty nauczyciela jesz-
cze do 31 sierpnia. Jeśli nie zdążą złożyć 
wniosku w tym terminie, nie otrzymają 
emerytury nauczycielskiej, która może 
być wyższa od emerytury powszech-
nej.

Emerytura z Karty nauczyciela 
jest liczona na podstawie tzw. starych 
przepisów, trzeba więc wskazać lata 
z najlepszymi zarobkami. Znaczenie 
mają też okresy składkowe, czyli lata 
pracy, i nieskładkowe, np. studia czy 
czas pobierania zasiłków.  Emerytura 
powszechna liczona jest na nowych, 

prostszych  zasadach. Podstawą jej ob-
liczenia jest kwota zwaloryzowanych 
składek zapisanych na indywidualnym 
koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego 
kapitału początkowego, czyli odtworzo-
nej historii emerytalnej sprzed 1999 r. 
Podstawę dzieli się przez średnie dalsze 
trwanie życia dla osób w wieku, w ja-
kim przechodzą na emeryturę.

Każdy z przypadków jest indywi-
dualny i zależny od wielu czynników, 
takich jak staż pracy czy zarobki. Na-
uczyciele, którzy zdecydują się przejść 
na emeryturę, we wniosku muszą wska-
zać, czy ubiegają się o emeryturę z Kar-
ty nauczyciela, czy powszechną. We 
wniosku można poprosić o przyznanie 
korzystniejszego świadczenia, wówczas 
ZUS obliczy wysokość obu świadczeń 
i przyzna wyższe.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa pomorskiego 

Ostatni dzwonek dla nauczycieli
ZUS INFORMUJE
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Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych to środki finansowe groma-
dzone przez pracodawcę na osobnym 
rachunku bankowym w celu wykorzy-
stania ich na wsparcie socjalne upraw-
nionych do tego pracowników. Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
jest obowiązkowy dla pracodawców, 
którzy na 1 stycznia danego roku za-
trudniają minimum 50 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty oraz dla 
wszystkich pracodawców z jednostek 
budżetowych i samorządowych (bez 
względu na liczbę zatrudnianych pra-
cowników). 

Środki finansowe pochodzą z odpi-
sów, których wysokość jest określona. 
W 2018 roku odpis wynosi 1185,66 zł 
w przeliczeniu na pełen etat.

Jeśli pracodawca zatrudniający na 
dzień 1 stycznia mniej niż 50 pracow-
ników postanowi w porozumieniu ze 
związkami zawodowymi działającymi 
w zakładzie pracy o nietworzeniu 
funduszu, a gdy one nie działają – z 
reprezentantem załogi – może wypła-
cać świadczenie urlopowe.

1. Zasady przeznaczania 
środków
Sposób rozdysponowania środków 

z ZFŚS reguluje ustawa z dnia 4 mar-
ca 1994 r. o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych.

Ponadto zasady korzystania z usług 
i świadczeń finansowanych z funduszu 
oraz warunki przeznaczania środków 
funduszu na poszczególne cele i rodza-
je działalności socjalnej pracodawca 
określa w regulaminie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Treść 
regulaminu ustala pracodawca w po-
rozumieniu z organizacją związkową 
w trybie przepisów art. 27 ust. 1 lub 
art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawo-
dowych. Jeżeli w zakładzie pracy nie 
działają związki zawodowe, wówczas 
regulamin uzgadnia się z pracownikiem 
wybranym przez resztę zatrudnionych 
do reprezentowania pracowników przed 
pracodawcą.

Podstawową zasadą jest, iż przyzna-
wanie świadczeń i ich wysokość powin-
na być uzależniona od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby upraw-
nionej do korzystania z funduszu. W 
takim wypadku pracodawca nie może 
wszystkim pracownikom przyznać 
świadczeń w takiej samej ilości i o takiej 
samej wartości. Nie ma w tym zakresie 
wyjątków. Nawet regulamin nie może 
zmienić tej zasady. 

Zabronione jest uzależnianie wy-
płacanych środków od rodzaju umo-
wy, wymiaru etatu, stażu pracy, oceny 
jakości pracy.

2. Osoby uprawnione do 
korzystania z funduszu
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o Za-

kładowym Funduszu Świadczeń Socjal-
nych osobami uprawnionymi do korzy-
stania ze świadczeń finansowanych z 
ZFŚS są nie tylko pracownicy, lecz także 

ich rodziny, emeryci i renciści będący 
byłymi pracownikami i ich rodziny 
oraz inne osoby, którym pracodawca 
przyznał w regulaminie prawo do ko-
rzystania ze świadczeń finansowanych 
z ZFŚS.

3. Wczasy pod gruszą

Najbardziej znaną formą dofinanso-
wania do wypoczynku dla pracowników 
są tzw. wczasy pod gruszą. Dokładne 
zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS 
powinny zostać zapisane w regulami-
nie, który określi między innymi, za jaki 
okres należy się dopłata – zwyczajowo 
jest to 14 dni kalendarzowych pokrywa-
jących się z urlopem wypoczynkowym 
pracownika.

Dofinansowaniem może być objęty 
wypoczynek wakacyjny pracownika 
– zarówno wyjazd krajowy, jak i zagra-
niczny, organizowany samodzielnie lub 
przez biuro podróży.

Pracodawca w regulaminie ZFŚS 
może zawrzeć zapis, że w celu ustalenia 
sytuacji życiowej, rodzinnej i material-
nej osoby korzystającej z funduszu wy-
magane jest przedstawienie deklaracji 
PIT-37 (bądź innych rocznych dekla-
racji rozliczeniowych) wszystkich osób 
wchodzących w skład gospodarstwa 
domowego (np. małżonka, pracujących 
dzieci). 

Z przepisów Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. (ogólne roz-
porządzenie unijne o ochronie danych 
osobowych – RODO) nie wynika, iż 
pracodawca w zakresie ustalania sytu-
acji życiowej, rodzinnej i materialnej 
osoby korzystającej z funduszu nie 
może korzystać z dokumentów rozli-
czeniowych, które potwierdzą sytuację 
materialną pracownika lub innych osób 
pozostających we wspólnym gospodar-
stwie domowym. Może być jednak tak, 
że dokumenty zostaną przedstawione 
jedynie do wglądu, bez wykonywania 
kopii.

4. Dopłata do wypoczynku 
wakacyjnego dziecka 
pracownika 
Najczęściej z funduszu są finanso-

wane wyjazdy zorganizowane w formie 
kolonii, obozów letnich, wyjazdy orga-
nizowane w ramach tzw. zielonej szkoły 
oraz półkolonie.

Pracodawca w regulaminie ZFŚS 
może określić:

a) wiek dzieci i młodzieży, który 
uprawnia do dofinansowania. Przykła-
dowo uprawnienie do świadczeń i usług 
finansowanych z funduszu może przy-
sługiwać np.:
 do końca roku kalendarzowego, 

w którym dziecko pracownika 
ukończy 18 lat,

 do końca roku kalendarzowego, w któ-
rym dziecko pracownika ukończy 25 
lat, jednak nie dłużej niż do końca 
roku kalendarzowego, w którym 
ukończy naukę – jeżeli nie pracują,

 bez względu na wiek – w przypadku 
osób posiadających orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
pozostają we wspólnym gospodarstwie 
domowym z osobą uprawnioną,
b) dokumenty, jakie powinien złożyć 

pracownik ubiegający się o dofinanso-
wanie (np. rozliczenie roczne PIT), na 
podstawie których pracodawca zbada i 
oceni sytuację życiową, rodzinną i ma-
terialną; dokumenty potwierdzające po-
niesienie przez pracownika wydatku,

c) ewentualną możliwość korzystania 
z dofinansowania kilka razy w roku.

 
Należy mieć również na uwadze 

fakt, iż dofinansowanie do wypoczyn-
ku kierowane jest do konkretnego, in-
dywidualnego adresata i może nim być 
pracownik posiadający dziecko – w ta-
kiej sytuacji każde z rodziców, nawet 
zatrudnionych w tym samym zakładzie 
pracy, będzie miało prawo ubiegać się 
o świadczenia dla siebie na dziecko, 
bądź uprawnionym do świadczenia bę-
dzie dziecko jako członek rodziny pra-
cownika – w takim przypadku rodzice 
działają w imieniu dziecka – jako opie-
kunowie, ale nie skutkuje to obowiąz-
kiem podwójnej wypłaty świadczenia. 
Mamy wówczas do czynienia z jednym 
uprawnionym/beneficjentem środków 
funduszu (dzieckiem), który ubiega się 
o jedno, konkretne świadczenie.

5. Czy dofinansowanie  
do wypoczynku jest wolne 
od opodatkowania?
Wczasy pod gruszą otrzymane przez 

pracownika i finansowane w całości ze 
środków ZFŚS są wolne od podatku docho-
dowego łącznie do wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł 
(do 31.12.2017 r. była to kwota 380 zł). 

Stawka podatku dla pracownika po 
przekroczeniu kwoty 1000 zł wynosi 
18 proc.

Natomiast dofinansowanie z ZFŚS 
do kolonii, obozów i zimowisk, w tym 
również połączonych z nauką, pobytu 
na leczeniu sanatoryjnym, w placów-
kach leczniczo-sanatoryjnych, rehabili-
tacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opie-
kuńczych oraz przejazdów związanych 
z tym wypoczynkiem i pobytem na 
leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 
– jest wolne od podatku niezależnie od 
ich wysokości.
Stan prawny na 22.06.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Świadczenia na wakacje

Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 
to środki finansowe 
gromadzone przez 
pracodawcę na osobnym 
rachunku bankowym w celu 
wykorzystania ich na wsparcie 
socjalne uprawnionych do 
tego pracowników. 

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w projekcie 
„WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!”. Celem projektu jest podnie-
sienie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” po-
przez ich udział w szkoleniach z zakresu negocjacji, prawa pracy oraz 
analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.

Projekt skierowany jest do członków NSZZ „Solidarność” jako przedstawicieli 
partnera społecznego zaangażowanego w proces stanowienia prawa w Polsce.

Udział w projekcie jest w 100 procentach bezpłatny!
Pokrywamy koszty:
 Szkoleń
 Noclegów
 Wyżywienia
 Dojazdów
 Materiałów dydaktycznych
 Materiałów szkoleniowych (pendrive, długopis, notatnik)
W projekcie oferujemy następujące szkolenia:

Negocjacje (28 godzin)
Negocjujemy niemalże codziennie. Coraz więcej sytuacji w naszym życiu wyma-

ga negocjacji, gdyż każdy chce uczestniczyć w decyzjach, które go dotyczą. Coraz 
mniej ludzi akceptuje decyzje dyktowane przez innych. Chociaż negocjacje mają 
nas doprowadzić do porozumienia – to niełatwo w nich osiągnąć pożądany efekt.

Celem negocjacji – jest wspólne znalezienie rozwiązania w sytuacji, w której 
ścierają się sprzeczne potrzeby negocjujących, tak by każdy uzyskał „coś za coś”. Na-
tomiast ustępstwa powinny być motywowane argumentami i korzyściami.

Zakres tematyczny
 Kształcenie umiejętności negocjacyjnych
 Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji
 Techniki, style, strategia i taktyka negocjacji
 Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej (mowa ciała)
 Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego.

Prawo pracy (40 godzin)
Jednym z głównych zadań związku zawodowego jest udzielanie merytorycznego 

wsparcia członkom związku, pracownikom, w walce o lepsze warunki pracy i płace.
Komisje, które już skorzystały ze szkoleń z prawa pracy sprawniej operują prze-

pisami prawa, poprawiły się ich umiejętności w zakresie korzystania z litery prawa 
i wyszukiwania przepisów w różnych źródłach. Zdobyta wiedza wpłynęła też na ja-
kość dialogu z pracodawcą.

Zakres tematyczny
 Regulacje prawne działalności związkowej
 Uprawnienia organizacji związkowej
 Organizacja pracy działacza i komisji zakładowej
 Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Regulamin pracy i wynagradzania
 Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy
 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 Ustawa „o zwolnieniach grupowych”.

Ekonomiczno-finansowa analiza przedsiębiorstwa (40 godzin)
Sprawna organizacja związkowa musi posiadać informacje na temat funkcjo-

nowania zakładu pracy, branży i orientować się w ogólnej sytuacji ekonomicznej, 
społecznej i politycznej. Bez tej wiedzy trudno wyobrazić sobie racjonalną obronę 
interesów pracowniczych.

Cel szkolenia – Wzmocnienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu ekono-
miki i �nansów przedsiębiorstwa oraz nabycie umiejętności analitycznych z zakresu
ekonomiczno-�nansowych aspektów funkcjonowania �rmy, co pozwoli na prowa-
dzenie świadomych i partnerskich rozmów z przedstawicielami pracodawców.

Zakres tematyczny
 Gra w przedsiębiorstwo
  Sprawozdania �nansowe
 Aspekty handlowe (obrót)
 Aspekty ekonomiczne (wartość dodana)
 Aspekty �nansowe (zysk, rentowność, inwestycje, struktura kapitału)
 Kształtowanie wynagrodzeń za pracę
 Dostęp pracowników do informacji

Zgłoś się do nas:
Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24 pok. 128 i 129
tel. 58 308 43 37, e-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl

SZKOLENIA

Wiem więcej 
– działam skutecznie
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Po raz ósmy ulicami miasta przemaszerowali w kolorowym korowodzie miesz-
kańcy Słupska, wyrażając w ten sposób swoje przywiązanie do tradycyjnego modelu 
rodziny i poparcie dla życia. Uczestniczyły w nim w przeważającej liczbie młode 
rodziny ze swoimi pociechami, ale byli także seniorzy i ludzie w średnim wieku. 

Poprzedzającą marsz eucharystię poprowadził, jak i w samym marszu wziął 
udział, ks. biskup Krzysztof Włodarczyk. Spod kościoła pw. św. Maksymiliana Kol-
be radosna kawalkada ze śpiewem przeszła ulicami Słupska na skwer przy ulicy 
Szarych Szeregów, gdzie odbył się festyn rodzinny. Było wspólne śpiewanie, gry 
i zabawy.

Dla uczczenia 100 rocznicy niepodległości delegacja złożyła kwiaty pod po-
mnikiem Powstańców Warszawskich znajdującym się przy skwerze. Cały marsz 
odbywał się pod znakiem biało-czerwonych barw. W czasie festynu odbyła się 
kwesta uliczna na rzecz mieszkańców Domu Samotnej Matki w Koszalinie.

Skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”  
w Słupsku na kadencję 2018–2022 
  1. Marek Adamski
  2. Ryszard Biel
  3. Jacek Buksakowski
  4. Bogusław Kęsicki
  5. Mariusz Koba

  6. Dominika Korzeniowska-Gudyn
  7. Elżbieta Lewandowska
  8. Andrzej Mazuruk
  9. Jacek Paprocki
10. Tadeusz Pietkun

11. Marian Rudnik
12. Jakub Rycak
13. Rafał Splettstoehser
14. Janusz Szczepaniak

Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Regionu przyjął regulamin, według którego będzie funkcjonował, jak rów-
nież regulamin pracy Prezydium ZR. 

Dokonano wyboru członków Prezydium Zarządu Regionu: Tadeusz Pietkun – zastępca-sekretarz, Andrzej Mazuruk 
– skarbnik, Jacek Buksakowski i Rafał Splettstoehser – członkowie. Przewodniczącym jest Stanisław Szukała. Ponadto 
przyjęto Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego oraz dokonano wyboru dwóch członków Rady Funduszu, 
którymi oprócz członków Prezydium zostali Jacek Paprocki i Janusz Szczepaniak.

Marsz dla Życia i Rodziny

Zachowała się jak trzeba

Maciej Pawełek, krewny „Inki”, przemawia do zgromadzonych przy odsłonięciu 
tablic.

Piotr Müller, Maciej Pawełek i Tadeusz Bobrowski odsłaniają tablicę z imieniem 
Danuty Siedzikówny ps. Inka.

w jej życiu piętnastoletnia Danusia 
wstępuje w szeregi Armii Krajowej, zo-
staje zaprzysiężona w grudniu 1943 r. 
i działa w ruchu podziemnym w ośrod-
ku Hajnówka-Białowieża, następnie 
przenosi się do miejscowości Narewka, 
gdzie była zatrudniona w miejscowym 
nadleśnictwie. Tam zostaje aresztowa-
na przez UB w czerwcu 1945 r. Zbiega 
z konwoju podczas akcji oddziału AK 
„Konusa” i dołącza do 5 Brygady Wi-
leńskiej AK. Jako sanitariuszka i łącz-
niczka służy pod dowództwem majora 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. 
20 lipca 1946 r., w czasie wyprawy do 
Gdańska po medykamenty, zostaje po-
wtórnie zatrzymana przez UB. Podczas 
śledztwa siedemnastoletnia wówczas 
„Inka” zostaje potwornie bita i poniża-
na, następnie skazana przez komuni-
styczny sąd na karę śmierci. 

Warto podkreślić, że ten wyrok sta-
nowił zbrodnię sądową nawet według 
komunistycznego prawa, które zabra-
niało stosowania kary śmierci wobec 
osób niepełnoletnich. 

„Inka” podczas tortur i niekończą-
cych się przesłuchań w trudnym do 
opisania bólu i cierpieniu zachowała się 
tak jak trzeba, jak napisała w jednym 
ze swoich grypsów do babci. Nikogo 
nie wydała i nie prosiła o ułaskawienie. 
Rozstrzelano ją 28 sierpnia 1946 r. razem 
z ppor. Feliksem Selmanowiczem „Za-
gończykiem” w gdańskim więzieniu przy 
ul. Kurkowej. Umarła z okrzykiem: Niech 
żyje Polska, niech żyje „Łupaszka”!

Mało kto o tym wie, ale po bada-
niach przeprowadzonych przez gdań-
ski oddział IPN stwierdzono, że żadna 
kula wystrzelona z pepesz plutonu eg-
zekucyjnego nie dosięgła „Inki”, dopie-
ro strzał w tył głowy wykonany przez 
dowodzącego plutonem porucznika 
zakończył jej bohaterskie życie.

Szczątki „Inki” zostały odnalezione 
przez IPN 12 września 2014 r. na cmen-
tarzu Garnizonowym w Gdańsku. Ich 
identyfikację potwierdzono 15 marca 
2015 r.

Pośmiertnie została awansowana do 
stopnia podporucznika i odznaczona 
Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski.

W sobotnie południe 2 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia 
bohaterskiej sanitariuszki „Inki” – Danuty Siedzikówny jednemu ze słupskich 
rond. Uroczystość zorganizowały władze Słupska, prowadzącą tę wzrusza-
jącą uroczystość była wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Po 
wysłuchaniu hymnu narodowego podziękowała ona wszystkim za przybycie 
i odczytała postanowienie Rady Miejskiej o nadaniu imienia „Inki” rondu u 
zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Stanisława Konarskiego. Historię Danuty Sie-
dzikówny przypomniał radny miejski Robert Danielkiewicz. 

Gościem specjalnym uroczystości 
był Maciej Pawełek, krewny „Inki”, 
który w towarzystwie radnego PiS Ta-
deusza Bobrowskiego i wiceministra 
szkolnictwa wyższego Piotra Müllera 
dokonał aktu odsłonięcia tablic. Po-
święcenia dokonał proboszcz parafii 
św. Faustyny ksiądz Czesław Kaliszan. 
Licealiści z V LO pod opieką profesor 
Joanny Janusiak wykonali patriotycz-
ne pieśni, przeplatając to wierszami. 
W uroczystości obok wspomnianych 
wyżej osób uczestniczyli radni miejscy 
z klubu PiS, nasi działacze spod znaku 
„Solidarności”: członek Zarządu Regio-
nu Janusz Szczepaniak i były przewod-
niczący Zarządu Regionu NSZZ „So-
lidarność” w Słupsku Edward Müller, 
a także działacze Civitas Chrystiana. 

Po raz kolejny podczas patriotycznych 
uroczystości dało się zauważyć brak 
prezydenta Słupska Roberta Biedronia 
i innych działaczy tutejszych sił poli-
tycznych.

W przeddzień nadaniu imienia 
„Inki” słupskiemu rondu na małej scenie 
Teatru Nowego odbył się pokaz godzin-
nego filmu dokumentalnego w reżyserii 
Jacka Frankowskiego pt. „Inka. Są spra-
wy ważniejsze niż śmierć”.  Maciej Pa-
welek opowiedział o historii powstania 
tego pięknego świadectwa, jak to ujął, 
prawdy, wiary i poświęcenia dla sprawy. 
Przybliżył przede wszystkim postać sa-
mej „Inki”, podziękował wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do powstania tego 
dzieła i prosił, aby przenosić i propago-
wać te ideały, które przyświecały „Ince”, 
do dzisiejszych czasów.

Z filmu, zawierającego wiele wywia-
dów z członkami rodziny i żołnierzami 
AK i WiN, wyłania się obraz niezwy-
kłej, choć przecież prostej nastoletniej 
dziewczyny, która poprzez losy wojenne 
staje się bohaterką i przykładem do na-
śladowania. W czasie wojny traci oboje 
rodziców, ojciec deportowany przez So-
wietów zmarł w 1942 r. jako żołnierz ar-
mii Andersa. Matkę rozstrzelali Niemcy 
za udział w konspiracji AK w 1943 r. 
Mimo tak dramatycznych wydarzeń 

Warto podkreślić, że ten wyrok 
na „Inkę” stanowił zbrodnię 
sądową nawet według 
komunistycznego prawa, 
które zabraniało stosowania 
kary śmierci wobec osób 
niepełnoletnich. 
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Co to są latynizmy? Od kiedy są w języku polskim? Które wyrażenia 
nadal piszemy po łacinie? 

O anglicyzmach mówi się często, ale zapożyczeń z innych języków też w 
polszczyźnie jest dużo. Wyrazy, wyrażenia lub konstrukcje składniowe przyjęte 
z języka łacińskiego to latynizmy. 

Zapożyczenia bezpośrednie i pośrednie

W początkach naszej odrębności językowej najczęściej zapożyczaliśmy 
słownictwo związane z religią chrześcijańską. Były to znane do dziś wyrazy: 
anioł, biskup, kościół, msza, pacierz, proboszcz. W średniowieczu i w czasach 
późniejszych łacina była językiem liturgii, szkolnictwa, sądownictwa, nauki 
i innych dziedzin życia, dlatego stopniowo pojawiały się takie słowa, jak: atra-
ment, bakałarz, rejestr, akt, apelacja, dekret, dokument, termin, traktat, kolo-
kwium, muzeum, seminarium. Wiele słów zadomowiło się w naszym języku 
za pośrednictwem języka niemieckiego i czeskiego, np. anioł (czes. anjel < łac. 
angelus) lub ewangelia (czes. ewanieljum, łac. evangelium).

Znane, ale kłopotliwe

Takie latynizmy, jak: precedens lub adekwatny są współcześnie używane, 
ale nie zawsze rozumiane i stosowane poprawnie; dlatego przypomnę ich zna-
czenie.
Precedens (łac. praecedens – ‘poprzedzający’) to: 
1. ‘rozstrzygnięcie jakiejś sprawy służące za przykład lub uzasadnienie przy 

załatwianiu i przewidywaniu spraw analogicznych’;
2. ‘orzeczenie sądu, które ma moc wiążącą w odniesieniu do późniejszych orze-

czeń w podobnych sprawach’.
Co ciekawe, słowa: precedensowy i bezprecedensowy mają podobne znacze-

nie, ale różnią się zakresami użycia i dlatego w niektórych kontekstach możemy 
je stosować wymiennie, np. decyzje, sytuacje, wydarzenia były precedensowe 
(bezprecedensowe), natomiast, gdy mówimy o wyrokach sądu lub procesach 
sądowych, wtedy stosujemy tylko przymiotnik „precedensowy”.
Adekwatny (łac. adaequatus – ‘zrównany, dostosowany’) to: ‘zgodny z czymś, 
dokładnie czemuś odpowiadający’, na przykład: 
Ta definicja jest adekwatna, bo trafnie ujmuje zakres słowa definiowanego.
Zachowanie było adekwatne do sytuacji.

Niektórzy zastanawiają się, czy słowo adekwatny musi występować z przy-
imkiem „do” (np. adekwatny do rzeczywistości). Zdaniem prof. Mirosława Bań-
ko, „Adekwatny znaczy to samo, co odpowiedni, i tak jak drugie z tych słów 
może się obyć bez przyimka”.

Do dziś pisane po łacinie

W naszym języku funkcjonuje spora grupa wyrażeń, zwrotów i sentencji, 
które piszemy po łacinie i wymawiamy tak, jak nakazują to normy tego języka. 
Należą do nich:
 per aspera ad astra – dosłownie ‘przez ciernie do gwiazd’; a w przenośni 

‘przez trudy, cierpienia do sukcesu’;
 pro forma – ‘dla formy, dla zachowania pozorów’;
 ad acta – ‘do akt’, najczęściej używane w wyrażeniu „odłożyć coś ad 

acta”;
 sensu stricto – ‘w ścisłym znaczeniu’; 
 corpus delicti – ‘dowód rzeczowy’;
 in flagranti – ‘na gorącym uczynku’;
 nihil novi – ‘nic nowego’;
 expressis verbis – ‘dobitnie, wyraźnie, bez ogródek’;
 pro memoria – ‘ku pamięci’;
 status quo – ‘istniejący obecnie stan rzeczy’;
 lege artis – ‘wedle wszelkich zasad sztuki’;
 nolens volens – ‘chcąc nie chcąc’;
 Alma Mater – ‘uczelnia macierzysta’ (dosłownie: ‘matka karmiąca’);
 persona non grata – (łac. znacz. ‘osoba niepożądana, niemile widziana’) 

– dyplomata, którego obecność na terytorium państwa przyjmującego stała 
się niepożądana;

 cogito, ergo sum – ‘myślę, więc jestem’;
 pro publico bono – ‘dla dobra publicznego, dla dobra ogółu’.

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 twórcą Kubusia 
Fatalisty z nr. 5/2018. Otrzymuje ją pan 
Ryszard Poznań z Chojnic. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Kto pyta nie błądzi”.

Krzyżówka z ciupagą Apacza

NA KOŃCU JĘZYKA

Per aspera ad astra

CZYTELNICY I MY

Ekstrajoleczka na plażę :)

L I P I E C

 brat Cyryla
 dzielnica handlowo-�nansowa wiel-

kich miast
 NATO
 Neeson, znany aktor
Litery czytane rzędami w szarych krat-
kach utworzą rozwiązanie.
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POZIOMO
1) nieżonaty, 7) odkładają się na ścian-
kach tętnic, 8) w matematyce, 9) na piwie 
lub na morskiej fali, 10) zasłona w oknie, 
12) uderzenie dłonią, 13) jeleń północ-
noamerykański, 15) rodzaj pierogów, 
17) ubiór gejszy, 18) nie anoda, 20) mata 
do zapasów, 21) emalia do paznokci,  
22) zacina się przy mówieniu, 24) imię 
autora „Srebrnych orłów”,  26) ukochana 
Janosika, 28) okropny zapach. 30) miesz-
kanko Eskimosa, 31) część Warszawy, w 
której mieści się Kolegium Europejskie, 
32) antonim rozrostu, 33) kursywa.

PIONOWO
1) śrubokręt lub pająk, 2) dziewiętnasto-
wieczny fabrykant czekolady, 3) samo-
sąd, 4) roślina na olej, 5) ciupaga Apacza, 
6) ogół bankierów, 11) ukochana, luba, 
14) imię Janowskiej, aktorki, 16) miasto, 
w którym wręczane są nagrody Nobla, 
19) rzeka w Hiszpanii, 20) „… wyspa” 
J. Verne’a, 23) Północna i Południowa, 
stany w USA, 25) dopływ Motławy 
przepływający przez Żukowo, 27) świe-
cące rybki w akwarium, 28) klika, koteria, 
29) wyparły wrotki.

(kas)
Litery czytane w wyszarzonej kolum-
nie utworzą rozwiązanie.

Rozpoczęła się rekrutacja do nowego 
programu dla seniorów (osób w wieku 
60+). Program „W zdrowym ciele – zdro-
wy senior” polega na marszach nordic wal-
king z profesjonalnym trenerem.

W czasie zajęć (dostosowanych do 
wieku) uczestnicy nauczą się prawidło-
wej rozgrzewki przed marszem oraz po-
prawnego „chodzenia z kijkami”. Osoby, 
które nie mają odpowiednich kijów do 
nordic walking, otrzymają je w ramach 
wypożyczenia na zajęcia.

Marsze będą odbywały się w gdań-
skich zieleńcach i parkach, najczęściej 

Nordic walking dla seniorów
PO GODZINACH

w Parku Reagana, w godzinach przed-
południowych, od sierpnia do listopa-
da 2018 roku. Każdy uczestnik weźmie 
udział w 9 (godzinnych) zajęciach nor-
dic walking z trenerem, jednym pikniku 
integracyjnym oraz jednych zajęciach 
integracyjnych.

Projekt, którego organizatorem jest 
Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, 
jest finansowany przez Miasto Gdańsk. 
Osoby zainteresowane prosimy o zgła-
szanie się do Wandy Lemańskiej z Re-
gionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność”, pok.121, tel. 
58 308 42 70 lub 58 308 43 47.

Przypomnijmy, że nordic walking to 
forma rekreacji polegająca na marszach 
ze specjalnymi kijami. Wymyślony został 
w Finlandii w latach 20. XX wieku. Waż-
nym czynnikiem jest możliwość uprawiania 

go w zasadzie przez każdego – bez względu 
na wiek, kondycję czy tuszę. 

Zadanie jest finansowane z budżetu 
Miasta Gdańska. 
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Reklama

Muzeum II Wojny Światowej
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU SOLIDARNO-
ŚCI KOMBATANTÓW ODDZ. GDAŃSK,  
pok. 10, 308 44 40

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

PRUSZCZ GDAŃSKI, ul. Polskich Kolejarzy 4 
502 172 286, tel./fax 683 30 11, jaludwik@o2.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

Placówka znajduje się na terenie 
historycznej dzielnicy Gdańska zwanej 
Wiadrownią, która zniknęła z planu 
miasta na skutek działań wojennych 
w 1945 roku. Mieści się niedaleko gma-
chu Poczty Polskiej istniejącej w Wolnym 
Mieście Gdańsku. Historia Wiadrowni 
jest niezwykle interesująca. Po 1945 roku 
znajdował się tam plac zaadaptowany na 
zajezdnię autobusową. I właśnie w takim 
miejscu, u zbiegu kanału Raduni i Mo-
tławy, powstało muzeum.

Na zwiedzanie wystawy stałej nale-
ży przeznaczyć minimum trzy godziny. 
Historia wciąga jednak tak mocno, że 
upływającego czasu po prostu się nie 
zauważa. Wizytę najlepiej rozpocząć 
od działu poświęconego genezie wojny 
i narodzinom totalitaryzmów: nazizmu, 
faszyzmu, komunizmu, a także japoń-
skiego imperializmu. To między innymi 
prezentacje plakatów propagandowych 
ukazujących machinę „nakręcającą” 

Jeśli nawet II wojna światowa nie rozpoczęła się w Gdańsku (historycy spie-
rają się co do „pierwszeństwa” grodu nad Motławą, Tczewa lub Wielunia), 
z pewnością rozpoczęła się „od” sprawy Gdańska. Konflikt trwał sześć lat, 
a jego skutkiem była śmierć milionów ofiar i zniewolenie na kilka dekad 
wielu narodów, w tym narodu polskiego. Z kolei, gdyby nie masowy zryw 
ludzi pracy w sierpniu 1980 roku i powstanie NSZZ „Solidarność”, co rów-
nież dokonało się w Gdańsku, nie mielibyśmy zapewne dzisiaj możliwości 
odkrywania prawdy o tej okrutnej wojnie. Nic więc dziwnego, że właśnie 
w stolicy Pomorza powstało największe i prawdopodobnie najważniejsze 
na świecie muzeum opowiadające nie tylko o tragicznych doświadczeniach 
II wojny światowej, ale i o skomplikowanej historii XX wieku. 

kult Stalina i Hitlera. W innym miej-
scu umieszczono informacje o wojnie 
domowej w Hiszpanii, naruszaniu po-
stanowień traktatu wersalskiego przez 
Niemcy, pakcie Ribbentrop-Mołotow 
i jego następstwach, czyli przede wszyst-
kim o kolejnym rozbiorze Polski, a zara-
zem rozbiorze całej Europy Środkowej 
i Wschodniej. Symboliczna jest tu duża 
mapa z czerwoną linią dzielącą Europę 
na część sowiecką i niemiecką, a także 
fotografia prezentująca geodetów wyty-
czających tę narzuconą siłą granicę. 

Przechodząc pomiędzy poszczegól-
nymi salami nagle znalazłam się na ulicy 
Wielkiej (Grosse Gasse). Czyżby powrót 
do przeszłości? Długa na ponad 120 me-
trów ulica wygląda jak autentyczne aleje 
z lat 30. i 40. XX wieku, znane chociażby 
ze starych fotografii. Została zrekonstru-
owana na podstawie prac archeologicz-
nych dokładnie w tym samym miejscu, 
w którym odkryto stary bruk tej ulicy. 

Osobna część wystawy poświęcona 
jest obronie Westerplatte. Wbrew po-
zorom nie jest to nudny opis walk, lecz 
prezentacja chociażby tego, co znalezio-
no w gruzach: złotej obrączki jednego 
z oficerów, szczoteczek do zębów, mo-
net, kubków, talerzy i fotografii…

Codzienne życie w czasie wojny i oku-
pacji to nie tylko walka, bombardowania, 
strach, ale też zwyczajne czynności żoł-
nierzy, ludności cywilnej, dzieci. Żyw-
ność była racjonowana, funkcjonował 
czarny rynek. Właściwie w muzeum 
nie ma aspektu życia z okresu II wojny 
światowej, który nie zostałby poruszony. 
Pomoc medyczna, rola kobiet, działalność 
Polskiego Państwa Podziemnego, działal-
ność partyzancka, cywilny ruch oporu, 
szpiegostwo, niemieckie nazistowskie 
obozy koncentracyjne, egzekucje NKWD, 
zbrodnia katyńska, ale też rozszyfrowanie 
Enigmy przez Polaków, walka na różnych 
frontach, śmiercionośne wynalazki… Li-
sta prezentowanych dziedzin jest bardzo 
długa. A po wojnie? Były marsze śmierci, 
ofiary i sprawcy, bohaterowie i zwykli 
ludzie, a przede wszystkim skutki tej 
okrutnej wojny, łącznie z terrorem no-
wej komunistycznej władzy w Polsce i 
wyklętymi Żołnierzami Niezłomnymi. 
Pozostało też spustoszenie, zachwianie 
dotychczasowego porządku symboli 
i wartości, które odczuwamy do dzisiaj. 

W muzeum zgromadzono ponad 
dwa tysiące eksponatów, w tym so-

wiecki czołg, niemiecki motocykl... 
Z jednej strony dziecięce zabawki z lat 
40., z drugiej – bydlęcy wagon, taki sam 
jak ten, którymi Sowieci w czasie wojny 
wywozili na Syberię setki tysięcy Pola-
ków. Nie brakuje tworzących kontekst 
i przenoszących nas w ducha epoki au-
tentycznych wypowiedzi, fragmentów 
pamiętników, opowieści dzieci. Dlatego 
właśnie zwiedzającym to miejsce oso-
bom często towarzyszy zaduma i reflek-
sja, a nawet łzy. W tym muzeum każdy 
znajdzie coś, co go zafascynuje. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Gmach muzeum.

Tak mogło wyglądać warszawskie mieszkanie w czasie okupacji niemieckiej.

Schron.


