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          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Kto pogodę przepowie?

Wybierając się na urlop, obserwu-
jemy prognozę pogody dla danego 
obszaru. Staramy się w ten sposób 
przygotować podróż, jej trasę oraz 
wakacyjną garderobę. 
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Do Pracowniczych Planów Kapita-
łowych od 1 lipca 2019 r. przystąpią 
firmy zatrudniające co najmniej 250 
osób (według stanu na 31 grudnia 
2018 r.).  Pracownicze Plany Kapita-
łowe są formą grupowego oszczę-
dzania na cele emerytalne. 
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Oszczędzamy wspólnie 
z pracodawcą i państwem

5 czerwca związkowcy z Sek-
cji Dokerów Europejskiej 
Federacji Transportowców 
(ETF) uczestniczyli w spon-
tanicznym proteście pod 
siedzibą firmy Hutchison 
Ports Gdynia.  
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Związkowcy Europy w obronie 
zwolnionego portowca

Rondo ks. Hilarego Jastaka 
poświęcone

Uroczystość połączona z odsłonię-
ciem pamiątkowej tablicy odbyła 
się w środę, 26 czerwca. – Myślałem 
o tej inicjatywie już dawno temu 
– przyznaje Edward Formella, 
główny inicjator nadania jednemu 
z rond w Wejherowie  imienia 
ks. Hilarego Jastaka. 
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W rocznicę wyborów 1989

Obchody częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku gdańska „Solidarność” rozpoczęła od złożenia 
kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.
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Uroczystości w 40 rocznicę 
pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do ojczyzny. Obudził 
w nas dumę i poczucie wła-
snej wartości.  
Tytułem Człowieka Roku 
„Tygodnika Solidarność” uho-
norowano księdza kanonika 
Ludwika Kowalskiego. 
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Obudził w nas Solidarność
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Rocco Buttiglione: 
– W pierwszych słowach proszę 
pozwolić mi wyrazić moją 
radość z możliwości zabrania 
głosu w tym miejscu, w którym 
Bóg w sposób tak oczywisty 
położył swój palec na historii 
Polski, Europy i świata. Jestem 
świadom, że będę mówił przed 
ludźmi, którzy byli świadkami 
i bohaterami tamtych wyda-
rzeń.  
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Początek zwrotu w historii
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Już blisko 300 osób wzięło udział 
w projekcie „Wiem więcej – działam 
skutecznie” prowadzonym przez 
Działy Szkoleń i Programów Euro-
pejskich ZRG NSZZ „Solidarność”. 
Zdobyta dzięki uczestnictwu 
w projekcie wiedza ekspercka po-
zwoli na wzmocnienie potencjału 
związku zawodowego jako jednej 
ze stron zaangażowanych w proces 
stanowienia prawa w Polsce.
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Wiedzą więcej, 
działają skuteczniej
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XVII Forum Prawników 
Związkowych

6–7 czerwca w Zakopanem odbyło 
się coroczne Forum Prawników Związ-
kowych prowadzone przez Katarzynę 
Zimmer-Drabczyk, kierownika Biura Eks-
perckiego, Dialogu i Polityki Społecznej 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Fo-
rum Prawników Związkowych to cyklicz-
ne spotkania o charakterze seminaryjno-
-konferencyjnym, w których uczestniczą 
prawnicy pracujący w strukturach NSZZ 
„Solidarność”, ekonomiści, inni eksperci 
związkowi oraz zaproszeni goście. Tego-
roczne XVII forum było poświęcone kwe-
stiom prawa pracy i polityki społecznej.

Forum Kobiet NSZZ „Solidarność”
17–18 czerwca w Lublinie odbyło się  

3. Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ „Soli-
darność” pod hasłem „Kobieta współczesna 
– fakty i mity”. Tegoroczne spotkanie zorga-
nizowane zostało przez Sekcję Kobiet Re-
gionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Soli-
darność”. To wyjątkowe wydarzenie zostało 
objęte honorowym patronatem małżonki 
prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” było 
okazją do wymiany poglądów i doświad-
czeń dotyczących między innymi godzenia 
pracy zawodowej z życiem prywatnym.

Jaka przyszłość pracy?
W czerwcu w Genewie odbyła się 108. 

Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy, 
która miała miejsce w roku 100-lecia po-
wstania Międzynarodowej Organizacji Pra-
cy. Guy Ryder, dyrektor generalny MOP, w 
przemówieniu otwierającym obrady przy-
pomniał historię organizacji oraz fakt, że 
już od stu lat zajmuje się ona z sukcesem 
szeroko rozumianą pracą jako gwarantem 
stabilności, rozwoju i pokoju na świecie.

„Dziś obserwujemy coraz szybsze 
zmiany związane z pracą, jej formami, di-
gitalizacją i robotyzacją. Mamy wiele wąt-
pliwości i niepokojów odnośnie jej przy-
szłości, ale chcę podkreślić, że historia 
MOP to historia ciągle zmieniających się 
warunków pracy. To także historia pytań 
o przyszłość pracy, na które do tej pory 
znajdowaliśmy i będziemy znajdować 
wspólnie odpowiedzi”. 

W obradach wzięło udział ponad 5700 
delegatów i ekspertów reprezentujących 
rządy, pracodawców i związki zawodowe 
ze 187 krajów członkowskich MOP.

Kilka słów o „Solidarności”
W trakcie genewskiej konferencji kilka-

krotnie przypomniano rolę „Solidarności”. 
Już w przemówieniu wstępnym dyrektor 
generalny MOP Guy Ryder przypominał, że 
wsparcie MOP dla „Solidarności”, a zwłaszcza 
zawieszenie Polski w prawach członka po 
wprowadzeniu stanu wojennego i delegali-
zacji „Solidarności”, było jednym z trudnych i 
ważnych momentów w historii organizacji. 

Na temat roli „Solidarności” w najnow-
szej historii świata mówiła też prezydent 
Gruzji Salome Zourabichvili oraz prezy-
dent Francji Emmanuel Macron.

Spartakiada Przemysłu 
Spożywczego

W dniach 21–22 czerwca odbyła się 23. 
Spartakiada Przemysłu Spożywczego, ro-
zegrana w przyjaznej i zgodnej z zasadami 
fair play atmosferze. W klasy�kacji general-
nej zwycięstwo przypadło SPC Warszawa 
(39 pkt), drugie miejsce zajął Animex Mor-
liny (37 pkt), trzeci na podium był Mieszko 
Racibórz (36 pkt). Tegoroczna spartakiada, 
której organizatorem jest Sekretariat Prze-
mysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, 
odbywała się  w Ośrodku Wczasowym 
Ostrów Pieckowski na Mazurach. Wzięło 
w niej udział ok. 350 uczestników z 17 
zakładów pracy, którzy rywalizowali w 12 
dyscyplinach. Puchar za zwycięstwo 
drużynowe ufundował przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda, za drugie miejsce zastępca 
przewodniczącego KK ds. branż, a za 
trzecie przewodniczący Zarządu Regionu 
Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Spartakiadę sponsorują: Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady 
Mięsne Agryf Szczecin, wójt Gminy Piecki, 
Związek Pracodawców Przemysłu Piwo-
warskiego, Indykpol Olsztyn i CDO 24.

Biegli pod sztandarem 
„Solidarności”

Ponad 800 entuzjastów sportu i sym-
patyków „Solidarności” wzięło udział w 
27. Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 
1980. Tradycyjnie imprezę poprzedziło 
złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki przy kościele pw. św. 
Piotra Apostoła w Lublinie. Wieniec złożył 
przewodniczący lubelskiej „Solidarności” 
Marian Król wraz z delegacją. W tym roku 
młodzi mogli pobiec w koszulkach białych, 
zielonych lub czerwonych z koziołkiem i 
napisem „Solidarność”. Przy słonecznej po-
godzie i w świetnej atmosferze odbyła się 
rywalizacja na dystansie 3000 m. Satysfak-
cji z pewnością dostarczyła piękna trasa, z 
historycznymi nazwami ulic, m.in. Zamoj-
ską i Lubelskiego Lipca 1980. 1 czerwca 
najważniejsza była meta w hali Targów 
Lublin S.A., gdzie wręczane były nagrody, 
a każdy mógł uczestniczyć w niezwykłym i 
długo wyczekiwanym Sport Festiwalu.

Mediacje trwają, Amazon daje 
podwyżki

Od maja w Amazon trwa spór zbioro-
wy. 18 czerwca w Poznaniu odbyło się 
pierwsze spotkanie z udziałem mediatora. 

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

Rabaty na stacjach LOTOS

mi Gdańska. Wzięło w nim udział co naj-
mniej dziesięć tysięcy osób w różnym 
wieku. Dominował kolor biały.

1,5 miliona na oświadczenia
Pomorska Wojewódzka Rada Rynku 

Pracy (przedstawicielem „S” jest w niej 
Zbigniew Kowalczyk, członek Prezydium 
ZRG) postuluje zwiększenie wpływu sa-
morządów w działaniach związanych 
z obsługą migracji zarobkowych. Propo-
nuje ona, by z uwagi na masowość zja-
wiska migracji ekonomicznych działania 
związane z legalizacją zatrudnienia w ca-
łości zlecić samorządom. Pośrednictwo 
pracy dla cudzoziemców powinno być 
prowadzone wyłącznie przez  PUP, a nie 
poprzez agencje pracy tymczasowej.  
PUP powinny mieć możliwość rekruto-
wania pracowników spoza UE – wzorem 
rozwiązań EURES. Ma to uprościć proce-
durę legalnego zatrudnienia i ograniczyć 
„szarą strefę” w zatrudnieniu oraz wyko-
rzystywanie pracowników cudzoziem-
skich przez nieuczciwych pośredników. 
W dokumencie WUP z 28 maja br. zwraca 
się też uwagę na wysoki popyt na za-
trudnienie cudzoziemców. W ub.r. w woj. 
pomorskim wystawiono 132 tys. oświad-
czeń o powierzeniu pracy krótkotermino-
wej cudzoziemcom. W skali kraju było to 
1 mln 582 tys. takich oświadczeń. 

Austriacy w Gdańsku

Grupa kilkunastu związkowców zrze-
szonych w austriackiej centrali związko-
wej OÖ Gebietskrankenkasse (OÖGKK) 
odwiedziła pod koniec czerwca Gdańsk. 
Jednym z punktów programu były spo-
tkania ze związkowcami z NSZZ „Solidar-
ność”. Zagraniczni goście między innymi 
odwiedzili zakłady Dr.Oetker w Gdańsku, 
gdzie spotkali się z prezesem i zakłado-
wą „Solidarnością”. Wizyta była okazją do 
wymiany doświadczeń. Austriaccy związ-
kowcy za główne wyzwanie, jakie stoi 
przed ich organizacjami, uznali pomoc 
pracownikom w odnalezieniu się w no-
woczesnej  gospodarce, w której będzie 
dominować automatyzacja i komputery-
zacja. 

Tego samego dnia, zanim doszło do roz-
mów, Amazon ogłosił, że od początku lipca 
podnosi płace.W sporze związki domagają 
się podwyżek płac, zmiany sposobu oceny 
pracowniczej, ograniczenia liczby umów 
tymczasowych i na czas określony. Pra-
codawca nie przyjął do tej pory żadnego 
proponowanego przez stronę związkową 
rozwiązania. W dniu mediacji przekazał 
za to pracownikom komunikat dotyczący 
wzrostu wynagrodzeń. Amazon zrównał 
zarobki we wszystkich magazynach w Pol-
sce, czego związki domagały się od dawna. 
Konieczność podwyżek oraz zrównania 
płac była podnoszona zarówno podczas 
sporu, jak i na wielu wcześniejszych spo-
tkaniach z pracodawcą.

List z poparciem 
dla Zofii Klepackiej

Utytułowana polska windsurferka Zo-
�a Noceti-Klepacka, na którą spłynęła fala 
nieprzychylnych i napastliwych komenta-
rzy  z powodu jej krytyki tzw. „Karty LGBT+”, 
przejaw swoistego terroru tego środo-
wiska, powołującego się na tolerancję, 
poglądów nie zmienia. List z poparciem 
dla sportsmenki wystosował Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, 
i zapewnił o swoim wsparciu. – Stanęła 
Pani w obronie najważniejszych wartości, 
stanowiących punkt odniesienia nie tylko 
dla naszego społeczeństwa i naszych ro-
dzin, ale również w codziennej działalno-
ści naszej organizacji – napisał Duda. 

Była członkini Krajówki 
ministrem

Prezydent Andrzej Duda wręczył 
4 czerwca nominacje nowym ministrom 
w rządzie Mateusza Morawieckiego. 
Zmiany są spowodowane głównie wy-
nikami wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego. Wśród nowych ministrów jest 
była członkini KK NSZZ „S”.  Na miejscu 
wybranej do europarlamentu Elżbiety Ra-
falskiej, minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej, zasiada teraz Bożena Borys-
-Szopa, od 1991 r. w Zarządzie Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”, była jego wice-
przewodniczącą i sekretarzem, członkiem 

KK NSZZ „S”. W  2006 r. została powołana 
na głównego inspektora pracy. Powo-
dem jej odwołania było wówczas to, że 
jest „zbyt propracownicza”. W 2008 r. była 
doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
ds. społecznych i kontaktów z partnerami 
społecznymi. W 2018 r. została przewod-
niczącą sejmowej Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny.

Negocjacje w toku 
W czerwcu, mimo rekonstrukcji rządu, 

kontynuowane były prace w związkowo-
-rządowych zespołach negocjacyjnych. 
Zajęto się m.in. wliczaniem składki związ-
kowej w koszt uzyskania przychodu pra-
cownika. Pracodawcy mogą „wrzucić” 
w koszty uzyskania przychodów składkę 
na swoją organizację, a o stronie związko-
wej ustawa milczy. Członkowie związków 
zawodowych płacąc składki obciążani są 
podatkiem dochodowym od osób �zycz-
nych, natomiast członkowie organizacji 
pracodawców nie płacą składek osobiście, 
a jeszcze wliczają je w koszty działalności.
Drugim wątkiem był postulat wprowa-
dzenia jasnych zapisów o ochronie związ-
kowych liderów przed zwolnieniem z art. 
52 kodeksu pracy za działalność związko-
wą. Chodzi o objętych szczególną ochro-
ną na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o 
związkach zawodowych. 

 
Nadzwyczajne WZD

Podczas Nadzwyczajnego WZD Kra-
jowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” głosowano  wotum nieufności wobec 
jej przewodniczącego Ryszarda Proksy, 
któremu  m.in. sekcja gdańska zarzuciła 
„upolitycznienie działań i decyzji KSOiW, 
chaos w przedstawianiu postulatów sporu 
zbiorowego i sposób prowadzenia nego-
cjacji z rządem”. Do dymisji nie doszło. Za 
odejściem Proksy opowiedziało się 51 de-
legatów, przeciwko 55. 

Marsz dla Życia i Rodziny 
w Gdańsku

Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodzi-
ny zgromadził się pod hasłem „Sekse-
dukacja to deprawacja”. Przeszedł on 
w czerwcu ulicami ponad stu polskich 
miejscowości. Ludzie zebrali się, by 
wspólnie świętować i manifestować 
swoją obecnością poszanowanie dla 
tradycyjnych wartości rodzinnych. Prze-
szedł on także już po raz dziesiąty ulica-
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JANUSZ WIŚNIEWSKI, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” Mostostal Chojnice Spółka z o.o. sp.k

– Związek zawodowy powinien iść bardziej w stronę mło-
dych ludzi. Jednak problem jest w tym, że kiedyś ludzie wiązali 
się z zakładem pracy na dłużej. Młodzi ludzie swoją drogę za-
wodową rozpoczynali już w przyzakładowej szkole. Kiedy inny 
pracodawca starał się zatrudnić takiego młodego człowieka, on 
wolał zostać w swoim miejscu pracy. Dzisiaj jest inaczej. Młody 
pracownik przychodzi do �rmy, ale nie myśli, aby z nią związać 
się na dłużej. Często słyszę od nowo zatrudnionych, których za-
chęcam do wstąpienia do Związku, że oni i owszem doceniają 
związki zawodowe, ale w zasadzie po co wypisywać te papiery, 
jak on tu zostanie najwyżej 4–5 miesięcy. Wyjedzie do dużego 
miasta albo do Norwegii. Tam są lepsze płace. Młodzi ludzie nie 
są tak przywiązani do �rmy jak wcześniejsze pokolenia. Wyda-
wało mi się, że ja jeszcze nie jestem stary, ale od pewnego cza-
su widzę, że my mieliśmy inne podejście: dam szansę, zostanę, 
może jeszcze zakład stanie na nogi. Dzisiaj, jak tylko słyszą, że 
jest jakiś problem, odchodzą z pracy. Będziemy w przyszłości 
mieć duże problemy jako związki zawodowe, bo niestety tego 
narybku nie ma. 

MACIEJ TYCZYŃSKI, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Młodych „S”, lekarz kardiolog inwazyjny

– W Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” działamy 
wielotorowo, aby zachęcać młodych ludzi do wstępowania do 
Związku. Przede wszystkim staramy się dotrzeć do nich z infor-
macją. Ja osobiście patriotyzmu uczyłem się od swojego dziad-
ka, który walczył o wolną Polskę. Dodatkowo w szpitalu, w któ-
rym pracuję, miałem związkowego mentora, który wprowadzał 
mnie do „Solidarności” od początku mojej pracy. Nie oszukujmy 
się, jednak dla większości młodych ludzi sprawy ideowe nie są 
najważniejsze, dlatego ważne jest, żeby na początku ich czymś 
zachęcić do zainteresowania się naszym Związkiem. 

My na przykład jako Regionalna Sekcja Młodych w Regionie 
Mazowsze zorganizowaliśmy bal karnawałowy dla dzieci. Może 
to być jakaś impreza sportowa, np. turniej piłki nożnej, gdzie 
młody człowiek zetknie się ze Związkiem. Łatwiej wówczas 
rozmawiać o zapisaniu się do organizacji. Dobrym pomysłem 
są karty rabatowe. Jako struktura związkowa reprezentująca 
młodych uczestniczymy w radach dialogu społecznego, opi-
niujemy akty prawne dotyczące młodych. Staramy się rów-
nież problematykę kodeksu pracy i związków zawodowych 
przenieść na grunt uczelni wyższych. Ostatnio w tej sprawie 
odbywały się spotkania na Politechnice Warszawskiej. Ważne 
są sposoby dotarcia do młodych ludzi, bez używania mediów 
społecznościowych nie pozyska się młodych ludzi. Jako sekcja 
mamy swój pro�l na Facebooku, uruchomiliśmy wideoczat, 
mamy Whatsappa. Istotne jest, jednak żeby być przede wszyst-
kim autentycznym w tym co się robi i mówi, bo wszystko łatwo 
jest teraz zwery�kować. Ważne są także szkolenia.

ADAM TYLSKI, zastępca przewodniczącego 
Rady Krajowej Sekcji Portów Morskich 
NSZZ „Solidarność” 

– Z mojego doświadczenia, jako osoby, która zajmu-
je się organizowaniem związku zawodowego, wynika, że 
najlepszą metodą dotarcia z informacją do pracowników, 
w tym do młodych ludzi, jest bezpośrednia rozmowa. Ważne są 
te kontakty twarzą w twarz. Przykładem może być utworzenie 
od podstaw i rozwój organizacji związkowej w DCT Gdańsk, 
do której należą w większości młodzi ludzie, którzy również 
zarządzają tą organizacją. W przypadku nowych pokoleń pra-
cowników istotne jest, aby związek zawodowy postrzegany był 
jako organizacja nowoczesna i profesjonalna. Dlatego istotne 
jest posługiwanie się w działalności związkowej nowoczesny-
mi kanałami do przekazywania informacji o sprawach związ-
kowych i pracowniczych – i to z sukcesem realizują koledzy 
z DCT Gdańsk. Przykładem takiej nowej formy walki związko-
wej są np. petycje internetowe. O wiele łatwiej i efektywniej 
jest zbierać podpisy poprzez Internet, niż chodzić z papierową 
listą. Właśnie jesteśmy w trakcie takiej akcji w obronie zwolnio-
nego przewodniczącego w jednej z gdyńskich spółek porto-
wych. W ciągu kilku dni podpisało się pod nią kilka tysięcy osób 
i to z całego świata. Ma to szczególne znaczenie dla związków 
w �rmach mających swoje oddziały w różnych krajach. Wraca-
jąc do młodych ludzi w Związku, ważne jest, aby bardziej włą-
czać ich w pracę organizacji związkowych. 

oprac. (mk)

Młodzi a przynależność
do związków zawodowych

Dania

Luksemburg

Belgia

Szwecja

Holandia

Francja

Niemcy

Austria

Finlandia

Irlandia 

STREFA EURO
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Wlk. Brytania
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Słowenia
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Malta

Portugalia
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Estonia

Słowacja

Chorwacja

POLSKA

Łotwa

Węgry
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Rumunia

Bułgaria
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W ostatnich latach nastąpiło przy-
spieszenie we wzroście wynagrodzeń 
w naszym kraju, jednak okazuje się, że 
wciąż koszty pracy w Polsce nie są wy-
sokie w porównaniu z innymi krajami 
w Unii Europejskiej. 

Według wyliczeń Eurostatu w 2018 r. 
średnie godzinowe koszty pracy w całej 
gospodarce (z wyłączeniem rolnictwa 
i administracji publicznej) wynosiły 27,4 
euro w Unii Europejskiej (UE) i 30,6 euro 
w strefie euro. Najdroższa praca jest w Da-
nii, gdzie godzina pracy kosztuje średnio 
43,5 euro. Kolejne kraje to:  Luksemburg 
(40,6 EUR), Belgia (39,7 EUR), Szwecja 
(36,6 EUR), Holandia (35,9 EUR) i Fran-
cja (35,8 EUR). Niemcy znajdują się na 
siódmym miejscu, gdzie godzina pracy 
kosztuje 34,6 euro. Najmniej za pracę 
płaci się w Bułgarii, bo tylko średnio 5,4 
euro za godzinę. Tanio jest również na Li-
twie (9,0 EUR), na Węgrzech (9,2 EUR) 
i Łotwie (9,3 EUR). Na szóstej pozycji od 
końca znajduje się Polska z 10,1 euro za 
godzinę, rok wcześniej było to 9,5 euro. 

W Unii Europejskiej najdroższy jest 
pracownik zatrudniony w przemyśle, 
średnio jego godzina pracy kosztuje 27,4 
EUR w UE , w strefie euro jest drożej, bo 
33,2 EUR. Za pracę w usługach trzeba 
zapłacić odpowiednio 27,0 EUR i 29,6 
EUR. W budownictwie 25,0 EUR w UE i 
27,6 EUR w strefie euro. W sektorze pu-
blicznym (z wyłączeniem administracji) 
koszt pracy za jedną godzinę wynosi od-
powiednio 28,5 i 30,8 euro na godzinę.

W Polsce jest nieco inaczej. Najdroż-
szy jest pracownik sektora publicznego 
(bez administracji), gdzie koszt godziny 
pracy kosztuje 10,8 EUR. W usługach 
wynosi on 10 EUR, a w sektorze pry-
watnym i w przemyśle koszty pracy są 
na poziomie 9,9 EUR. Najmniej kosztu-
je praca w budowlance – 9,9 EURO. 

(mk)

Polski pracownik nadal tani

Koszty pracy to nie tylko wynagrodzenie, to ogół wydatków, jakie ponosi firma 
w związku z pozyskaniem, utrzymaniem, przekwalifikowaniem i doskonaleniem 
pracowników.

Trwa kolejny etap budowy Bursz-
tynowego Ołtarza Ojczyzny w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku. Planuje się, że 
do końca sierpnia br. uzupełniona zo-
stanie około 150 źdźbłami pszeniczny-
mi przestrzeń za tabernakulum, co po 
wmontowaniu kilku krzaczków maku i 
chabru będzie zwieńczeniem prac nad 
pierwszym łanem. Kolejne dwa łany 
będą montowane na stopniowanych 
podstawach tak, aby wypełnić całą 
przestrzeń do ścian prezbiterium.

Realizacja tego ponadczasowego 
dzieła jest możliwa dzięki ofiarności 
darczyńców, którzy w różnej formie 
wspierają budowę Bursztynowego Ołta-
rza, w tym przekazują środki finansowe 
przeznaczane na zakup materiału. Do 
tej pory udało się zgromadzić ponad 40 
tys. złotych i materiał wartości około 60 
tys. zł. Aby zamknąć ten etap budowy, 
potrzeba jeszcze około 25 tys. złotych. 

Wszystkich, którzy chcieliby wes-
przeć budowę Bursztynowego Ołtarza w 
bazylice św. Brygidy, prosimy o wpłaty 
na konto: Region Gdański NSZZ „So-
lidarność” ul. Wały Piastowskie 24; 80-
-855 Gdańsk, Bank Millennium Oddz. 
Gdańsk, nr 34 1160 2202 0000 0000 
6189 1527, z dopiskiem: „OŁTARZ”.

Budujemy Bursztynowy Ołtarz 
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Anna 
Solidarność 
na znaczku

Portret Anny Walentynowicz wid-
nieje na najnowszym znaczku Pocz-
ty Polskiej, który trafił do obiegu 24 
czerwca br. W historycznej Sali BHP 
z udziałem rodziny dawnej opozycjo-
nistki, a także przedstawicieli rządu, 
IPN-u i Poczty Polskiej 24 czerwca 
odbyła się uroczysta prezentacja. Rok 
2019 – zgodnie z decyzją Sejmu – jest 
Rokiem Anny Walentynowicz.
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Banany a polityka

Do byłej premier Ewy Kopacz, która wiedzę o świecie czerpie 
z książeczek swojej wnuczki – pamiętne rzucanie kamieniami 
w dinozaury – dołączyła Katarzyna Lubnauer, która opiera swoje 
widzenie świata na opiniach wygłaszanych przez kilkuletnie 
dzieci. – Sześcioletnia córka znajomych nie je w ogóle bananów, 
bo wie, żeby prowadzić plantację bananów trzeba z jednej strony 
wycinać lasy, a z drugiej w ten sposób zabija się orangutany – mó-
wiła szefowa Nowoczesnej na antenie Polskiego Radia. 
Niestety, okazuje się, że podpieranie się nieletnimi autorytetami 
nie zawsze dobrze się kończy. Internauci wytknęli Katarzynie 
Lubnauer, że orangutany nie żyją na tych samych terenach, na 
których uprawia się banany. Co więcej, przypomniano „bana-
nowy protest” obrońców nowoczesnej sztuki. Jakoś nie słychać 
było wtedy protestów w obronie wycinanych lasów.

Wyczyta³ w ,,Sputniku
,,

Dla jednych wiarygodnym źródłem wiedzy są książeczki dla 
dzieci, dla innych portal „Sputnik”. Do korzystania z tej tuby 
propagandy rosyjskiej przyznał się niedawno Ryszard Schnepf 
– za rządów PO podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych oraz ambasador w Hiszpanii oraz USA. „Szukając 
danych na temat F-35, zobaczyłem, co napisał Sputnik – pismo, 
które tutaj jest upowszechniane, właściwie strona internetowa 
– która udowadnia, że radziecki (tak, tak!) SU-55 jest lepszy i chy-
ba o połowę tańszy” – stwierdził gość Moniki Olejnik w TVN. 
To tak, jak w tym dowcipie z serii Radia Erewań o rozdawanych 
samochodach (które stały się skradzionymi rowerami) na placu 
Czerwonym… Bo: nie SU-55, tylko SU-57, a takowy jeszcze tak 
naprawdę poza prototypem nie istnieje i nie jest na sprzedaż, 
i nie wiadomo za ile. Zresztą już rok temu okazało się, że ten sa-
molot w ogóle nie wejdzie do seryjnej produkcji... Takie właśnie 
osoby reprezentowały nasz kraj za rządów PO-PSL.

W poszukiwaniu 
otwartego sklepu

Ryszard Petru to jednak prawdziwy pechowiec. W jedną 
z czerwcowych niedziel postanowił pokazać, że za naszą 
zachodnią granicą można bez problemu zrobić duże zakupy 
w pierwszy dzień tygodnia. – 10 kilometrów od granicy niemiec-
kiej jest duże centrum handlowe w miejscowości Locknitz i zro-
bimy tam zakupy. Tam dziś są otwarte sklepy, między innymi 
dla Polaków, bo Polacy dziś zakupów w Polsce robić nie mogą 
– przekonywał w Internecie Ryszard Petru.
 Twórca partii Nowoczesna musiał mieć głupią minę, gdy 
zajechawszy pod market w Locknitz zastał zamknięte drzwi. Jak 
pech, to pech. Nasz dzielny bohater walczący o przywrócenie 
handlu w niedziele zapomniał, że w Zielone Świątki w Niem-
czech zamknięte są nawet te sklepy, które w niedziele bywają 
otwarte. By zakupić upragnione produkty pan poseł musiał 
przemierzyć dodatkowe 100 kilometrów do nadmorskiego 

kurortu, gdzie handel odbywa się na innych zasadach niż w po-
zostałych częściach Niemiec.

Nie terrorysta, 
ale bojownik
Jak się nazywa osoba przeprowadzająca zamach przy użyciu 
bomby, noża, karabinu, w którym giną niewinni ludzie, i robi to 
w imię wyznawanej przez siebie religii czy ideologii? Do tej pory 
jedną z najczęstszych odpowiedzi byłoby, że jest to „terrorysta”. 
Byłoby, ale już nie jest, przynajmniej dla dziennikarzy BBC, 
którzy mają zakaz używania tego słowa, by nie stygmatyzować 
tych, którzy w oczach m.in. niektórych muzułmanów są „bojow-
nikami o wolność”. Początkowo słowa na „t” dziennikarze BBC 
przestali używać w stosunku do terrorystów mordujących poza 
terytorium Wielkiej Brytanii, ale to rodziło nierówność, tak więc 
po trzech miesiącach zabroniono używania tego niepoprawnie 
politycznego słowa w odniesieniu do wszystkich. Tak więc na 
naszych oczach skapitulowało brytyjskie dziennikarstwo.

Totalny odjazd... 
rydwanem

150 tysięcy złotych? Bagatela! Tyle kosztował, dobrze Państwo 
czytacie, rydwan, dzieło sztuki, dosłownie wyśnione przez 
pewną artystkę, a zakupione przez gdański magistrat. Cieka-
we, czy posłuży jako biga, czy może kwadryga? Na jakie boje 
poprowadzi go dzielna pani prezydent? Niewątpliwego uroku 
temu dwukołowemu drewnianemu pojazdowi dodają arabskie 
napisy. Nie ukrywajmy, o takim rydwanie każdy marzy, z panią 
prezydent Aleksandrą Dulkiewicz na czele. Szkoda tylko, 
że to za nasze wspólne gdańskie pieniądze. Ale, niestety, nie 
wiadomo, gdzie w przestrzeni miejskiej ten rydwan obecnie się 
znajduje. Chcecie Państwo zobaczyć rydwan w całej okazałości? 
Zerknijcie na stronę 16.

To tylko pomy³ka?
Poseł PO-KO Krzysztof Mieszkowski opowiedział się – jako 
jedyny Polak – za przywróceniem Rosji prawa głosu w Zgroma-
dzeniu Parlamentarnym Rady Europy. „To rezultat technicznej 
pomyłki” – tłumaczy poseł. Czyżby? A jaki zresztą on Polak? 
Niedawno oznajmił, że jest zwolennikiem Rzeczypospolitej 
Europejskiej, czyli odejścia od państw narodowych. Taki oto 
kierunek Europie pan poseł wytyczył!
A pomyłka? Jeżeli już, a nikt w to nie wierzy, znaczy to ni mniej 
ni więcej tylko tyle, że pan poseł nie nadaje się do pełnienia 
funkcji posła, gdyż, jak powszechnie wiadomo, głosowanie to 
jedno z głównych poselskich zajęć i wypadałoby umieć naciskać 
odpowiednie guziki w odpowiednim momencie. 
Dodajmy, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej – Esto-
nia, Gruzja, Litwa, Łotwa i Ukraina – opowiedziały się – głosami 
wszystkich delegatów – przeciw przywróceniu Rosji prawa głosu. 
Przypomnijmy, że Rada Europy jest niezależna od Unii Europej-
skiej i skupia państwa należące, jak i nienależące do UE. 

Biblia kontra LGBT
Pewien pracownik sieci sklepów IKEA w Polsce został zwolniony 
z pracy. No, może źle pracował, nie nadawał się, nie robił postę-
pów? Nikt go nie lubił? Skądże znowu. Był bardzo ceniony przez 
przełożonych i klientów, otrzymywał podwyżki…
No więc co się stało? Otóż IKEA pożegnała się z nim za to, że 
w odpowiedzi na agitację pracodawcy na temat ideologii 
ruchu LGBT na �rmowym forum internetowym wyraził swoją
opinię inspirowaną fragmentami Pisma Świętego. A szwedzka 
�rma, „neutralna światopoglądowo, tworząca tolerancyjną
kulturę i przestrzegająca zasad równego traktowania i niena-
ruszania godności pracowników” (tu cytujemy rzecznika IKEA 
Polska) bez zastanowienia się wypowiada umowę o pracę. 
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zapowiada inter-
wencję prawną. 

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

„W poszukiwaniu straconego solidaryzmu” – to tytuł wywiadu z profesorem 
Andrzejem Chwalbą, historykiem, który został zamieszczony w książce pt. „20 lat 
przemian – jak wykorzystaliśmy naszą wolność?”. Tak, dwadzieścia lat, bowiem 
książka została z inicjatywy naszego Związku wydana na 20-lecie czerwcowych 
wyborów AD 1989. Wróciłem do niej kilka dni temu, by przypomnieć sobie, jak 
wówczas związkowi działacze, politycy i uczeni patrzyli na minione wtedy 20 lat, 
jakie plusy i minusy dostrzegali, jaką przewidywali przyszłość. I muszę przyznać, 
że była to retrospekcja ze wszech miar interesująca. Nie tylko dlatego, że udało się 
w jednej książce zebrać wypowiedzi osób w swoich dziedzinach wybitnych, nie 
tylko dlatego, że wielu z nich, jak prezydent Lech Kaczyński, minister Aleksander 
Szczygło, szef IPN Wojciech Kurtyka czy rzecznik praw obywatelskich Janusz Ko-
chanowski, kilka miesięcy później już między nami nie było, ale również z powodu 
tego, że formułowane wówczas oceny i wnioski niemal w całości zostały skonsu-
mowane przez rządzącą dzisiaj koalicję.

Jakie mankamenty dwudziestolecia wówczas wymieniano? „Pracownicy jak zde-
rzaki”, „Więcej wolności niż równości, ale najgorzej z braterstwem”, „Balcerowicz 
przesolił”, „Elity zdradziły” – to tylko niektóre z tytułów pokazujących, że większość 
krytycznie oceniła rosnące rozwarstwienie i brak udziału w transformacji szerokich 
kręgów społecznych i pracowniczych. Prezydent Lech Kaczyński już we wstępie 
zauważa, że „za najbardziej palące wyzwanie trzeba uznać duże – zbyt duże – roz-
warstwienie społeczne”. Dużo mocniej ocenia to Stefan Kurowski, wskazując na głę-
boki kryzys demograficzny, ruinę sfery socjalnej i zbyt mały wzrost płac realnych w 
stosunku do wzrostu wydajności pracy. Profesor Piotr Gliński, dzisiaj wicepremier, 
w wywiadzie „Elity zdradziły” ocenia, że „polskie przemiany, skrótowo rzecz ujmując, 
opierają się na kulcie pieniądza”, i dalej – „zaczął także dominować patologiczny indy-
widualizm jako kult cwaniactwa polegający na realizacji jedynie własnych interesów”. 
Z kolei Janusz Kochanowski (i nie tylko on) zwraca uwagę na „wołający o pomstę do 
nieba stan sądownictwa”, w którym nie przeprowadzono lustracji.

 Już tych kilka przykładów pokazuje, że dzisiejsze programy socjalne czy refor-
my wymiaru sprawiedliwości są realizacją wówczas artykułowanych oczekiwań. 
Warto jednak po książkę sprzed lat dziesięciu sięgnąć dziś także z innego względu 
– porównania temperatury sporu politycznego i oceny rodowodu III RP. Mimo 
że większość wypowiadających się krytycznie ocenia sposób porozumienia z pe-
erelowską władzą, a profesor Wojciech Roszkowski przekonuje, że jedyną szansą 
skutecznego przecięcia pępowiny łączącej III RP z PRL-em byłyby wolne wybory 
wiosną 1990 roku, to oceny mijających wówczas 20 lat nie są czarno-białe. Kiedy 
zaś przypatrywaliśmy się obchodom trzydziestolecia, to dzisiejsza opozycja czy 
raczej antypis kreował obraz rozkwitającej III RP przeciwstawiony obecnej tyranii 
i dyktaturze. Choć trzeba przyznać, że w narracji pisowskiej z kolei dominuje kry-
tycyzm do wszystkiego, co było i jest związane z III RP… 

W książce wypowiada się też kilkudziesięciu działaczy związkowych. Łączy ich 
oczywisty pogląd, że NSZZ „Solidarność” zmienił się po roku 1989, bo całkowi-
cie zmieniło się otoczenie gospodarcze i polityczne. Łączą ich też diagnozowane 
bolączki – lęk przed utratą pracy, niskie wynagrodzenia, łamanie i ograniczanie 
praw pracowniczych, kryzys dialogu społecznego czy zbyt elastyczny rynek pracy 
skutkujący „śmieciówkami”. Część tych zagrożeń dziś udało się zminimalizować 
– właśnie ogłoszono, że poziom bezrobocia osiągnął historycznie najniższy pułap 
– 5,4 proc. Rosną też wynagrodzenia, ale w kosztach godziny pracy nadal zajmu-
jemy miejsce w samym ogonie UE. Powoli spada też liczba umów śmieciowych. 
Lecz – mimo nowej ustawy i patronatu prezydenta RP – rola systemowego dialogu 
społecznego nie rzuca na kolana. 

Reasumując – warto sięgnąć po lekturę książki sprzed dekady choćby po to, żeby 
zobaczyć się w lustrze z przeszłości. W „Magazynie” postaramy się opublikować kilka 
wybranych wywiadów z tamtych czasów. A przypomnijmy, że i wówczas trwał gorący 
spór o to, kto ma prawo do organizacji uroczystości na placu Solidarności – wówczas 
ostatecznie odprawiono na nim uroczystą mszę św. z udziałem prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, a „rządowe” uroczystości Donald Tusk przeniósł do Krakowa.

Na koniec jeszcze krótkie nawiązanie do zorganizowanej przez NSZZ „Solidar-
ność” w Sali BHP konferencji „Obudził w nas Solidarność” i znakomitego wykładu 
włoskiego profesora, polityka i przyjaciela świętego Jana Pawła II – Rocco Buttiglio-
ne. Od lat włoski uczony pokazuje fenomen NSZZ „Solidarność” i jego znaczenie 
dla całego świata. Nie inaczej było i teraz. Rocco Buttiglione kolejny raz podkreślił, 
że to „Solidarność wskazuje drogę nowego etapu w historii ruchu pracowniczego 
opartego na transcendentnej godności osoby ludzkiej, na budowaniu wspólnoty 
ludzi pracy, która ożywia życie narodów, na fundamencie wolności i prawdy oraz 
wolnego rynku i solidarności”. Z tej perspektywy skrytykował kulturę Zachodu, 
która – jego zdaniem – wolała ideę sojuszu między relatywizmem a demokracją. 
Warto przeczytać. Budzi nadzieję.

Jacek Rybicki

W poszukiwaniu 
straconego 
solidaryzmu
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OŚWIATA

Trwa protest pracowników wymiaru sprawiedliwości w miasteczku na-
miotowym ustawionym przez związkowców z sądów i prokuratur przed 
Ministerstwem Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich. 

Związkowe Porozumienie Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości od 7 maja 
br. protestuje przed resortem sprawiedliwości. Związkowcy domagają się systemo-
wych zmian w wynagrodzeniach. W miasteczku przy pobliskim placu Na Rozdrożu 
są pracownicy sądów, prokuratur wraz z rodzinami, ich przyjaciele, związkowcy. 
Trwają rozmowy w ministerstwie kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę.

Uzależnienie mnożnika od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i roczny, 
a nie dwuletni, okres przejściowy – takie propozycje do ustawy o pracownikach 
wymiaru sprawiedliwości związkowcom przedstawił resort 14 czerwca br. podczas 
spotkania z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. 

Związkowcy analizują projekt ustawy i starają się skutecznie przekazać swoje 
uwagi. Propozycje, które im przedstawiano wcześniej, zakładały wprowadzenie 
mnożnikowego systemu, ale za dwa lata i uzależnienie mnożnika od płacy mini-
malnej, nie średniej. Nie ma na to związkowej zgody.

Akcje protestacyjne pracowników sądów i prokuratur trwają od grudnia 2018 
roku. Przyjmują różny charakter. Były m.in. akcje krwiodawstwa i pikiety. NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa apelował o wysyłanie do Trybunału 
Konstytucyjnego petycji, by ten rozpoznał wniosek o zbadanie konstytucyjności 
przepisów o zakazie strajków dla pracowników sądów. Związek Zawodowy Ad 
Rem zaś organizował spotkanie z przedstawicielami kancelarii premiera, resortu 
sprawiedliwości i opozycji.

„Uważamy, że to Pan ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację w sądownic-
twie, doprowadzenie do skrajnych reakcji i nieprzewidzianych prawem działań ze 
strony pracowników, aby zwrócić uwagę na swoją dramatyczną sytuację” – napisał 
do premiera Mateusza Morawieckiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądow-
nictwa, zwracając uwagę, że  brak waloryzacji i nieadekwatność wynagrodzeń pra-
cowników sądów (oprócz sędziów), porównując je do poziomu zarobków w Polsce, 
powodują konsekwencje. Są nimi odejścia z pracy.

Krytyczny poziom wynagrodzeń prowadzi do obniżenia liczby zatrudnionych 
pracowników, co przekłada się na brak efektywności działalności orzeczniczej są-
dów.

Najważniejszym postulatem wszystkich związków jest wzrost wynagrodzeń. 
NSZZ „Solidarność” domaga się 450 zł podwyżki jeszcze w tym roku, czyli kwoty 
450 zł do 200 zł zapisanych w ustawie budżetowej na 2019 rok i dalszych 500 zł 
w 2020 roku. Związek Ad Rem i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników 
Prokuratury domaga się 1000 zł podwyżki. Związkowcy widzą też konieczność 
zmian systemowych.

PiS obiecywało dofinansowanie wymiaru sprawiedliwości, tyle że pieniądze 
przerzucono do dwóch nowo powstałych izb Sądu Najwyższego, m.in. przekazując 
je na o 40 procent wyższe niż pozostałych sędziów uposażenia sędziów nowej Izby 
Dyscyplinarnej SN, wynoszące 24,4 tys. zł miesięcznie.

Tymczasem według danych NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP 
95 proc. pracowników sądów (poza sędziami i asesorami) zarabia niespełna 2,8 tys. 
zł netto. Dotyczy to też asystentów sędziów.

Przypominamy, że pracownicy sądów i prokuratur nie mają prawa do strajku 
i muszą poświęcić urlop wypoczynkowy, aby przyjechać do miasteczka protestu 
ustawionego w stolicy.

(asg)

Miasteczko protestu 
PRACOWNICY SĄDÓW

Zgodnie z czerwcową nowelizacją Karty nauczyciela od 1 września do 31 grudnia 2019 roku średnie wynagrodzenie 
nauczycieli ma wzrosnąć o 9,6 proc. Nowelizacja dotyczy m.in. podniesienia średniego wynagrodzenia nauczycieli, 
przywrócenia świadczenia na zagospodarowanie dla nauczycieli stażystów, tyle że w niższej stawce, określenia na 
300 zł minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i odejścia od wydłużenia ścieżki awansu zawodowego.  

Zmiany w Karcie nauczyciela 

Sytuacja zatoczyła koło od września 
2018 roku, by wrócić do punktu wyjścia 
we wrześniu tego roku.  Dalekosiężnym 
celem reform w oświacie powinna być po-
prawa jakości kształcenia i przystające do 
realiów współczesnego świata podstawy 
programowe. Czy dodatkowe 200 złotych 
na rękę od 1 września br. i dodatek na start 
(1000 zł) zachęci absolwentów do nauczy-
cielskiego zawodu? Czas pokaże. 

Nowelizacja po porozumieniu

Tak zwana nowelizacja Karty na-
uczyciela, której dokonał Sejm 13 
czerwca br. na mocy porozumienia 
podpisanego przez przewodniczącego 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność”, przywraca 
poprzednie rozwiązania sprzed zmian 
dokonanych w karcie za czasów mini-
ster Anny Zalewskiej.  

– Jednym z powodów strajku na-
uczycieli były nieprzewidziane i po-
śpiesznie wprowadzane zmiany w 
Karcie nauczyciela. Narastało poczucie 
chaosu. Na to nałożył się brak strategii 
działania wobec narastającego nieza-
dowolenia w środowisku oświatowym. 
Odwrót od zmian w Karcie nauczyciela, 
wymuszony sporem zbiorowym i poro-
zumieniem z władzami krajowymi „S”, 
wywołuje refleksję, iż rząd przyznał się 
do błędu. Skoro jednak do europarla-
mentu wystawiona była minister Anna 
Zalewska, autorka tego błędu, to środo-
wisko czuje dysonans – uważa Wojciech 
Książek, lider Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” z siedzibą w Gdańsku. 

Pasek prawdę powie

W wyniku porozumienia z kwiet-
nia tego roku i czerwcowej nowelizacji 
Karty nauczyciela od 1 września do 31 

grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie 
nauczycieli ma wzrosnąć o 9,6 proc. 

Po podwyżkach wynagrodzenie zasad-
nicze nauczycieli ma wynosić: nauczycie-
la stażysty 2782 zł brutto (wzrost o 244 zł 
brutto), kontraktowego – 2862 zł brutto 
(wzrost o 251 zł brutto), mianowanego 
– 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), 
dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost 
o 334 zł brutto). 

W uzasadnieniu do nowelizacji karty 
podano, że wynagrodzenie nauczycieli 
wyniesie: nauczyciela stażysty – 3338 zł, 
kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mia-
nowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomo-
wanego – 6141 zł. Większość nauczycieli 
w życiu nie widziała takich pieniędzy za 
miesiąc swej pracy ani na koncie, ani na 
pasku wypłat.  

Na tak zwane średnie wynagrodzenie 
składa się wynagrodzenie zasadnicze i do-
datki określone w Karcie nauczyciela: m.in. 
za wysługę lat, motywacyjny, nagroda ju-
bileuszowa, wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 
trzynastka), odprawa emerytalno-rento-
wa. Wpływ na takie zarobki mają dodatki 
wypłacane przez samorządy. 

Pięć lat krócej 

Inne zmiany zapisane w projekcie no-
welizacji Karty nauczyciela to m.in. usta-
lenie minimalnej wysokości dodatku za 
wychowawstwo na poziomie 300 złotych. 
To średnio dwa razy więcej niż obecnie. 
Dodatek płaci samorząd. 

Wprowadzając zaś jednorazowe świad-
czenie dla nauczyciela odbywającego staż 
na stopień nauczyciela kontraktowego w 
wysokości tysiąca złotych, rządzący liczą na 
pamięć wybiórczą. Otóż 1 września 2018 
r. został uchylony zapis Karty nauczyciela, 
który uprawniał nauczycieli do zasiłku na 
zagospodarowanie. Po roku wrócił, tyle że 

przed 1 września ub.r. stanowił wysokość 
dwumiesięcznego wynagrodzenia zasad-
niczego, czyli około 5 tys., a nie 1 tys. zł dla 
rozpoczynających pracę.  

Zmiany dotyczą też zasady oceny pracy 
nauczycieli i awansu. W nowelizacji zna-
lazło się odstąpienie od dotychczasowych 
kryteriów oceny pracy nauczycieli i trzy-
stopniowa skala oceny pracy. W ubiegłym 
roku wydłużono ścieżkę awansu z 10 do 15 
lat, co oznaczało opóźnienie o pięć lat moż-
liwości przeskoczenia do najwyższej katego-
rii zarobków. Zatem znów odbywa się walka 
z problemami, które się stworzyło. 

 – Zmiany wprowadzane nowelizacją 
karty są w większości powrotem do zapi-
sów sprzed jej nowelizacji z 27 paździer-
nika 2017 roku. Mamy gorzką satysfakcję, 
jako sekcja gdańska, gdyż mówiliśmy o wa-
dliwych zapisach od września 2018 roku. 
Wskazywaliśmy przy tym na wydłużanie 
o 5 lat ścieżki awansu czy przy systemie 
oceniania forowanie pomysłu „500 plus” 
dla wybranych nauczycieli – mówi Woj-
ciech Książek.  

Staż na stopień nauczyciela kontrak-
towego ma być skrócony do 9 miesięcy. 
Nastąpi powrót do komisji kwalifikacyjnej 
zajmującej się awansem na stopień nauczy-
ciela kontraktowego. Okres pracy w szkole 
niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień 
nauczyciela mianowanego zostanie skróco-
ny do dwóch lat (z obecnych trzech lat). Na-
uczyciel mianowany będzie mógł rozpocząć 
staż na stopień nauczyciela dyplomowane-
go po przepracowaniu w szkole co najmniej 
roku od dnia nadania poprzedniego stopnia 
awansu zawodowego.

– Warunki zawarte w nowelizacji Karty 
nauczyciela spełniają najważniejsze postu-
laty „Solidarności” i są zgodne z naszymi 
oczekiwaniami – powiedział przewodni-
czący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa.

(asg)

Nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
zwołane 25 czerwca br. do sali Akwen w siedzibie NSZZ „Solidarność” było 
poświęcone perspektywom Grupy Lotos i PKN Orlen po przejęciu kapitało-
wym przez Orlen, gwarancji, że oba podmioty będą kontynuować działania 
w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz skutkom fuzji 
dla rynku paliw, załóg i odbiorców. 

WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

Łączenie koncernów

W spotkaniu, które poprowadził Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący ZRG, uczestni-
czyli oprócz członków WRDS członkowie 
zarządów obu paliwowych koncernów, w 
tym ich prezesi – Daniel Obajtek (PKN 
Orlen) i Mateusz Bonca (Lotos).

Orlen stara się o pozwolenie Ko-
misji Europejskiej na przejęcie. Jest 
w końcowej fazie negocjacji wniosku. 
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek za-
powiedział, że najpewniej w pierwszym 
tygodniu lipca zostanie on złożony 

formalnie. Na razie mamy dwie firmy 
Skarbu Państwa konkurujące ze sobą. 
Jak powiedział nam prezes Orlenu, fu-
zja ma charakter biznesowy, ale też ma 
na względzie bezpieczeństwo paliwowe 
kraju.

– Nie mamy dziś w Polsce spółek 
zdolnych do wielkich inwestycji, w ska-
li Europy jesteśmy zaliczani wręcz do 
małych firm, a takim trudno konkuro-
wać z dużymi graczami – przekonywał 
Obajtek. 

Posiedzenie odbyło się bez udziału 
mediów.

– Ta decyzja oprócz aspektu bizne-
sowego, przede wszystkim jesteśmy bo-
wiem spółkami akcyjnymi w obszarze 
spółek Skarbu Państwa, jest związana z 
bezpieczeństwem państwa. W momen-
cie, kiedy będziemy mieć mocno zinte-
growaną spółkę, będziemy mogli działać 
zdecydowanie szybciej i sprawniej. Choć-
by ostatnia sytuacja z zainfekowaniem 
rurociągów pokazuje, że ta fuzja jest ko-
nieczna. Chcę zaznaczyć, że rafineria w 
Gdańsku jest położona bezpośrednio nad 
morzem. Inaczej będzie wyglądał proces 
dywersyfikacji i zaopatrzenia naszego 
państwa w paliwa – powiedział Obajtek 
dziennikarzowi „Magazynu Solidarność” 
po obradach WRDS.

Przypomnijmy, że 28 lutego ub.r. zo-
stał podpisany list intencyjny w sprawie 
przejęcia kapitałowego Grupy Lotos 
przez PKN Orlen. 30 listopada 2018 r. 

projekt wniosku o koncentrację przesła-
ny został do Komisji Europejskiej.  Or-
len dąży do tego, aby fuzję zrealizować 
jeszcze w tym roku. 

– Kalendarz był taki, że w pierwszej 
kolejności był list intencyjny, faza pre-
notyfikacji. Teraz składamy, w pierw-
szych dniach lipca, wniosek do Komisji 
Europejskiej. Zobaczymy, jaka będzie 
decyzja. To jest trudny proces. Ja nigdy 
nie powiedziałem, że ten proces na 100 
procent wyjdzie. Mam też ograniczoną 
możliwość przekazania pewnej wiedzy 
z racji tego, że są to spółki akcyjne. Jak 
uzyskamy zgodę, będziemy prowadzić 
proces konsolidacji i będziemy ten 
proces prowadzić jeszcze w tym roku 
– dodał Obajtek, pytany przez nas o 
kalendarium zmian.

Fuzja ma wzmocnić możliwości in-
westycyjne spółek.

Prezes zarządu Grupy Lotos Ma-
teusz Bonca powiedział nam z kolei: 

– W pewnych biznesach skala ma 
znaczenie. Tutaj jest możliwość dzia-
łania Lotosu niezależnie i wspólnie. 
Natomiast w długim okresie rzeczy-
wiście połączone podmioty mają dużo 
większą siłę inwestycyjną, którą należy 
wykorzystać.

Z kolei dla Krzysztofa Dośli ważne 
były kwestie pracownicze. 

– Z naszej strony ważne było po-
twierdzenie, że prezes Orlenu deklaruje 
respektowanie pakietu socjalnego. Nie 
będzie zwolnień, nawet gdy spółki będą 
łączone. Nie będzie żadnych programów 
dobrowolnych odejść, którym prezes 
Obajtek, jak mówi, jest zdecydowanie 
przeciwny, gdyż koncernu nie stać na 
tracenie doświadczonych pracowni-
ków. To na razie werbalne deklaracje, 
ale skoro padły publicznie, będziemy je 
egzekwować – mówi Dośla.  

(asg) 
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NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PORTOWCÓW 

Związkowcy z Europy 
w obronie zwolnionego portowca
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Protest dokerów pod siedzibą firmy Hutchison.

Obrady Sekcji Dokerów Europejskiej Federacji Transportowców.
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5 czerwca związkowcy z Sekcji Do-
kerów Europejskiej Federacji Transpor-
towców (ETF) uczestniczyli w sponta-
nicznym proteście pod siedzibą firmy 
Hutchison Ports Gdynia. – Naszym 
głównym postulatem było przywrócenie  
do pracy Marka Szymczaka, przewod-
niczącego „Solidarności” w  GCT, który 
został zwolniony dwa lata temu. Nie zga-
dzamy się z taką decyzją. Kolejne hasła 
dotyczyły zakończenia sporów zbioro-
wych oraz zawarcia układu zbiorowego 
pracy z „Solidarnością” – mówi Adam 
Tylski, wiceprzewodniczący Rady Krajo-
wej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Soli-
darność”. Zdaniem związkowców nego-
cjacje w sprawie układu zbiorowego są 
cały czas przeciągane przez zarząd firmy. 
„Solidarność” portowców  nie zgadza się 
z tym i nie zamierza pozostawić spraw 
losowi. Ponownie międzynarodowa soli-
darność związkowców nie zawiodła.

Automatyzacja w sektorze porto-
wym, układy zbiorowe pracy oraz spo-
ry zbiorowe – to główne tematy obrad 
Sekcji Dokerów Europejskiej Federacji 
Transportowców, które odbywały się od 
4 do 6 czerwca w Gdyni. Oprócz związ-
kowców z Polski do Gdyni przyjechali 
przedstawiciele portowców z Belgii, 
Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, 
Włoch, Szwecji oraz Anglii. Spotkanie  
otworzyła Livia Spera (p.o. sekretarz ge-
neralny ETF, sekretarz polityczny sekcji 
dokerów ETF), a sprawy portowców z 
całego świata referował Enrico Tortolano 
z Sekcji Dokerów ITF (The International 
Transport Workers’ Federation). 

– Pierwszego dnia na posiedzeniu 
Sekcji Dokerów ETF omówione zostały 
tematy bieżącej działalności ETF, w tym 
kwestie legislacyjne Unii Europejskiej 
oraz dialogu społecznego na poziomie 
unijnym w sektorze portowym. Poru-
szone zostały również problemy wystę-
pujące w europejskich portach – mówi 
Adam Tylski. Związkowcy wymieniali 
również doświadczenia dotyczące ro-
kowań w sprawie układów zbiorowych 
pracy i sporów zbiorowych w poszcze-
gólnych portach i krajach. 

W kolejnych dniach odbywały się 
spotkania z polskimi portowcami, 
w trakcie których dyskutowano o auto-
matyzacji w portach, została przedsta-

Podpisz petycję w obronie związkowca!
W ciągu czterech dni od uruchomienia petycji on-line w obronie Marka Szymczaka 

podpisało ją kilka tysięcy osób.
Przewodniczący „Solidarności” w działającej na terenie portu spółce Gdynia Con-

tainer Terminal Marek Szymczak został w 2017 roku, według opinii związkowców nie-
słusznie, zwolniony z pracy. Aby znaleźć pretekst do zwolnienia, pracodawca zatrudnił 
prywatnych detektywów.

W końcu zarzucono Markowi Szymczakowi nadużycie prawa do korzystania ze zwol-
nienia lekarskiego. W jego sprawie od dwóch lat toczy się proces w sądzie pracy. NSZZ 
„Solidarność” przeprowadził kilka akcji protestacyjnych w obronie Marka Szymczaka. Te-
raz w obronę związkowca może zaangażować się każdy. Wystarczy poświęcić 3 minuty 
i podpisać petycję on-line na platformie internetowej LabourStart w sprawie sytuacji 
w NSZZ „Solidarność” w Gdynia Container Terminal S.A. Link do petycji znajduje się na 
stronie www.solidarność.gda.pl

Petycja jest kierowana do Clemence’a Cheng, przewodniczącego Rady Nadzorczej 
w Gdynia Container Terminal, dyrektora zarządzającego Hutchison Ports w Europie (wła-
ściciela Gdynia Container Terminal).

Petycja zawiera postulaty:
 przywrócenia Marka Szymczaka do pracy,
 zakończenia sporów zbiorowych,
 zawarcia układu zbiorowego pracy z NSZZ „Solidarność” i prowadzenia rokowań 

w dobrej wierze,
 a także zakończenia działań niszczących związek.

Dokerzy w Gdynia Container Terminal S.A. oraz ich przewodniczący Marek Szymczak 
potrzebują Twojej solidarności i wsparcia!

kowców z portów całej Europy. Było to 
już trzecie spotkanie młodych dokerów, 
tym razem tematem przewodnim była 
wymiana doświadczeń z negocjacji 
układów zbiorowych pracy. 

(mk)

wiona również kampania dotycząca mo-
cowania i rozmocowywania ładunków 
(lashing), omówiono także wyzwania 
stojące przed związkami zawodowymi. 

6 czerwca w Gdyni spotkali się rów-
nież przedstawiciele młodych związ-

14 czerwca pracownicy Poczty Polskiej SA z całego kraju protestowali przed 
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. NSZZ „Solidarność” doma-
ga się podwyżek płac o 500 złotych brutto oraz wsparcia ze strony państwa, 
takiego, na które mogą liczyć pocztowcy w krajach zachodniej Europy. Przed 
siedzibą premiera stanęło ponad tysiąc pocztowców, którzy na co dzień repre-
zentują spółkę o wielkiej tradycji, ważną dla państwa. To jednak nie znajduje 
odzwierciedlenia w ich zarobkach. 

Protest pocztowców
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W spółce trwa spór zbiorowy. Z Regionu Gdańskiego na pikietę do Warszawy po-
jechało 44 pracowników Poczty Polskiej. 

– Ostatnio podniesione zostały ceny usług pocztowych. Proszę być pewnym, że w 
ślad za podniesieniem cen za polecone i paczki nie poszły podwyżki naszych zarobków. 
Chcemy pracować dla państwa i dla naszych klientów, ale listonosz na początku otrzy-
muje 2500 złotych brutto, a jego praca jest ciężka i wymagająca odpowiedzialności. Liczę 
więc na większą mobilizację pracowników, bo związkowcy czy sami przewodniczący nie 
zwojują wiele bez ich wsparcia – uważa Urszula Szczepańska, przewodnicząca Komisji 
Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku.

Obecnie Poczta Polska zatrudnia ponad 80 tysięcy pracowników. Głównym po-
stulatem NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej jest żądanie podwyżki 
płac zasadniczych o 500 złotych brutto. Spór zbiorowy w państwowej firmie trwa od 
kwietnia i obecnie znajduje się w etapie mediacji z udziałem mediatora wyznaczonego 
przez resort pracy.  

– Kalendarz wyborczy też bierzemy pod uwagę. Co prawda przed nami okres wa-
kacyjny, ale myślę, że rząd zajmie się na poważnie naszymi postulatami. Zarząd spółki 
nie przedstawił nam swych propozycji. Nawet się do nas nie odezwał. Stąd wejście 
w spór zbiorowy. Przecież na nas spoczywa dbałość o funkcjonowanie państwa, o jego 
sprawność i dopilnowanie, aby przesyłki, w tym urzędowe i sądowe, dotarły na czas 
i bez problemów – dodaje Szczepańska. 

Delegacja protestujących złożyła petycję z postulatami w kancelarii premiera. 
Związkowcy zostali przyjęci przez ministra w KPRM Pawła Szrota i Rafała Webera, 
wiceministra infrastruktury. 

– Otrzymaliśmy zapewnienie, że rozmowy rozpoczną się niezwłocznie – powiedział 
do uczestników demonstracji po wyjściu z KPRM Bogumił Nowicki, przewodniczący 
„Solidarności” w Poczcie Polskiej. 

Jeśli nie – kolejnym etapem będzie referendum strajkowe. 
Postulaty pocztowej „Solidarności” dotyczą też Skarbu Państwa. Związkowcy ocze-

kują wsparcia państwa dla Poczty Polskiej.  Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym 
do świadczenia publicznej usługi pocztowej. Musi dostarczać listy w każdy punkt kraju 
przez pięć dni w tygodniu. Świadczenie usługi powszechnej jest nierentowne. Dlatego 
w krajach zachodniej Europy jest dotowane ze środków publicznych w formie bezpo-
średniej dotacji lub poprzez ulgi w podatkach. 

W Polsce nie ma dotowania usługi powszechnej, oprócz daniny na spółki prawa 
handlowego TVP SA i Polskie Radio SA, czyli tzw. media publiczne (abonament RTV). 
Jedną z obietnic wyborczych PiS przed wyborami z 2015 roku było ponowne otwar-
cie w małych miejscowościach urzędów pocztowych. Wróciły one do wielu miejsc, 
w których w poprzednich latach były likwidowane. Do znacznej części tych placówek 
trzeba jednak dopłacać. 

– Nie może być tak, że z jednej strony mamy pełnić misję wobec obywateli, z drugiej 
wykonywać usługi na rzecz instytucji państwowych często poniżej opłacalności, a z trzeciej 
– być przedsiębiorstwem biznesowym – mówił podczas pikiety Bogumił Nowicki.  

Przypomnijmy, że w 2014 i 2015 roku za rządów koalicji PO-PSL pocztowcy bronili 
spółki pod hasłem „Nie! dla zwijania Polski gminnej i powiatowej”. Wówczas zarząd 
Poczty Polskiej wstrzymał zamykanie okienek. Jednak plan strategiczny tej ważnej spół-
ki do 2020 roku zakłada cięcia i tzw. restrukturyzację. Jesienią 2019 roku kolejne wybory 
parlamentarne. Czy rządzący w ich perspektywie wsłuchają się w głos związkowców? 
Poczta Polska SA jest największym pracodawcą na polskim rynku usług pocztowych. 
W pracy pocztowców nie chodzi tylko o proste dostarczanie prywatnych oraz urzędo-
wych listów. W grę wchodzą też na przykład specjalne przesyłki, a to już wymaga nie 
tylko specjalnej infrastruktury, ale też ludzi z poświadczeniem certyfikatu bezpieczeń-
stwa. Obecnie Poczta zatrudnia ponad 80 tysięcy pracowników i ma sieć obejmującą 
7,5 tysiąca placówek, filii i agencji pocztowych. 

(asg)

Protest pocztowców.
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Wybierając się na urlop, obserwujemy prognozę pogody dla danego obsza-
ru. Staramy się w ten sposób przygotować podróż, jej trasę oraz wakacyjną 
garderobę. 

CENTRUM SŁUŻBY PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH, INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 

Kto pogodę przepowie? 
Najstarsi górale potrafią przepowia-

dać pogodę, patrząc w niebo i obser-
wując zachowanie zwierząt. Prognozy 
pisane w Instytucie Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej – Państwowym In-
stytucie Badawczym tworzy się w inny 
sposób. Ich podstawą są dane z pomia-
rowych stacji synoptycznych, którymi 
nie dysponują ani górale, ani świstaki, 
lecz patrzący w komputery, chmury i na 
mapy synoptycy. 

Wśród meteorologów wyróżniamy 
synoptyków zajmujących się anali-
zą procesów atmosferycznych w celu 
opracowania prognoz pogody oraz 
obserwatorów, którzy obserwują po-
godę na tzw. stacjach synoptycznych i 
o każdej pełnej godzinie wyniki tych 
obserwacji wysyłają na wymianę mię-
dzynarodową. W tym celu sporządzają 
zakodowaną depeszę opisującą warunki 
pogodowe na danej stacji obserwacyj-
nej (m.in rozpoznają chmury, mierzą 
ciśnienie atmosferyczne, temperaturę 
powietrza, kierunek i prędkość wia-
tru). W Polsce stacji z obserwatorami 
mamy nieco ponad 60. Oprócz tego są 
też bardzo liczne stacje automatyczne, 
które generują i wysyłają depesze bez 
udziału meteorologa. 

Dzięki hydrodynamicznym mo-
delom atmosfery oraz komputerom o 
dużej mocy obliczeniowej tworzone są 
numeryczne prognozy pogody. Pro-
gnozy takie wyliczane są na podstawie 
skomplikowanych układów równań 
przy użyciu superkomputerów. Synop-
tyk meteorolog analizuje wyniki tych 
modeli oraz bieżące zdjęcia satelitarne, 
obrazy radarowe, dane ze stacji na-
ziemnych i wyniki sondaży z górnych 
poziomów atmosfery i na tej podstawie 
prognozuje pogodę na najbliższe godzi-
ny lub dni. Taką prognozę, opracowaną 
przez specjalistę, nazywamy prognozą 
synoptyczną.

– W IMGW pracujemy na kilku 
modelach, których wyniki czasami są 
bardzo rozbieżne. Bywa tak, że jeden 
model pokazuje, że będzie lało, a inny 
wręcz przeciwnie. Potrzebne jest więc 
doświadczenie i umiejętności syn-

optyka, aby móc wybrać najbardziej 
prawdopodobny scenariusz. Synoptyk 
na bieżąco analizuje bardzo dużą ilość 
danych, m.in. satelitarnych, pokazu-
jących zachmurzenie, radarowych, na 
których widać opady. I wyciąga wnio-
ski. Bardzo ważne jest to, co dzieje się w 
wyższych partiach atmosfery – zdradza 
nam część tajników Agnieszka Harasi-
mowicz, kierownik Centrum Służby 
Prognoz Meteorologicznych, Insty-
tutu Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej oraz członek NSZZ „Solidarność” 
w IMGW.

Prognozowanie z wyprzedzeniem, 
na dłuższe okresy, nie jest łatwe i 
obarczone jest dużym błędem. Tym 
większym, im dłuższy okres prognozy. 
Można poprawnie przewidzieć pogodę 
na kilka dni naprzód, jeśli na przykład 
utrzymuje się stacjonarny wyż. Bywa 
też, że podanie prognozy na dwa dni nie 
jest łatwe, gdyż nad nami dynamicznie 
rozwija się niż. Ponieważ Polska leży na 
szlaku wędrówki niżów, zmienność po-
gody w naszym kraju jest bardzo duża. 

– W IMGW synoptycy meteorolo-
dzy prognozują pogodę na dwie doby, 
czyli na 48 godzin i na kolejne pięć dni, 
czyli maksymalnie na siedem dni. Im 
dalej, tym większe ryzyko, że prognoza 
się nie sprawdzi lub sprawdzi się tylko 
w pewnym zakresie – dodaje Agnieszka 
Harasimowicz.

Agnieszka Harasimowicz jest też 
specjalistą od meteorologii żeglarskiej, 
wiedzy na Wybrzeżu szczególnie pożą-
danej. 

– Meteorologia żeglarska ma swoją 
specyfikę, więc synoptycy z Pomorza 
imponują kolegom z głębi kraju. Już 
sama umiejętność operowania różny-
mi skalami do określania prędkości lub 
siły wiatru budzi szacunek kolegów z 
południa – dodaje z uśmiechem Hara-
simowicz, Synoptyk Roku 2013 i 2017, 
autorka „Niezbędnika Meteorologii 
Żeglarskiej”.    

Zjawiskiem lokalnym, z którym 
musi sobie poradzić synoptyk z obsza-
rów nadmorskich, są między innymi 
bryzy występujące nad morzem oraz w 

pobliżu jezior. Bryza dzienna (morska) 
wieje znad morza w kierunku lądu, 
bryza nocna (lądowa), na ogół dużo 
słabsza, wieje znad lądu w kierunku 
morza. I bardzo często jest tak, że kie-
runek wiatru w bryzie, czyli wzdłuż linii 
brzegowej, nie zgadza się z kierunkiem 
wiatru na pozostałym obszarze.

Również zjawiska burzowe nad 
akwenami morskimi rozwijają się inten-
sywniej w innych porach dnia, a nawet 
roku niż nad lądem. Choćby wczesną 
jesienią, kiedy nad lądem burze prak-
tycznie wygasają, nad morzem bywają 
jeszcze licznie i niektóre są dość inten-
sywne. Dużym wyzwaniem dla żeglarzy 
jest wiatr, który na morzu ma się gdzie 
rozbujać i osiąga zdecydowanie wyższe 
prędkości niż nad lądem. 

Po tragedii na Mazurach w 2007 roku 
w mediach pojawiło się pojęcie „biały 
szkwał”. Nie jest to właściwa nazwa, po-
nieważ biały szkwał występuje przy bez-
chmurnym lub prawie bezchmurnym 
niebie i jest dla obserwatora zaskakują-
cy. To, z czym mieliśmy do czynienia na 
Mazurach, to w rzeczywistości, jak mówi 
Agnieszka Harasimowicz, potężna ko-
mórka burzowa. Pamiętajmy, że bardzo 
groźna, silna linia szkwału może rozwi-
nąć się nawet w ciągu 30 minut.  Dlatego, 
by ostrzegać żeglarzy na czas, od 2011 
roku na Mazurach działa system świateł 
ostrzegawczych, migających z częstotli-
wością zależną od skali zagrożenia. Im-
puls do włączenia świateł wysyła synop-
tyk z Biura Prognoz Meteorologicznych 
w Białymstoku, który stale monitoruje 
sytuację. 

– Zachęcam wszystkich: patrzmy w 
niebo, jak najstarsi górale, jak świstaki. 
Z czasem będą państwo w stanie po-
godę wyczuć. Zaopatrzeni w prognozę 
obserwujmy, jak zmienia się niebo, czy 
chmury się wypiętrzają, a może robią 
się gęstsze i ich podstawy schodzą coraz 
niżej. Jeśli tak, to najprawdopodobniej 
zbliża się deszczowy front. A co z chmu-
rami kłębiastymi? Jeśli „kłębuszki” na 
niebie już od rana szybko i wyraźnie 
pną się w górę, to po południu prawie 
na sto procent pojawi się przelotny 
deszcz lub nawet burza – kilka rad daje 
Agnieszka Harasimowicz.  

A co robimy, planując wypoczynek 
w wybranym miejscu? Zacznijmy od 

podstaw, czyli od ustalenia, jaka tam 
jest pogoda o wybranej porze roku i 
jaka jest prognoza na czas naszego tam 
pobytu. Czy spodziewać się mamy bez-
chmurnego nieba i upału, czy też zda-
rzyć się może kilka chłodniejszych dni 
z opadami.  

Czym jest zatem prognozowanie po-
gody? Otóż polega na określeniu stanu 
atmosfery za kilkanaście godzin lub dni. 
Znając prędkość i kierunek przemiesz-
czania się elementów pogodowych, 
takich jak fronty, układy baryczne, ob-
szary zachmurzenia czy opady, można 
przewidzieć, w jakim miejscu znajdą się 
owe elementy w danym czasie. 

Do dziś synoptycy opracowują pro-
gnozy w oparciu o znajomość procesów 
rządzących ruchem atmosfery, lecz na 
podstawie tych samych map synoptycz-
nych mogą podawać nieco odmienną 
prognozę ze względu na indywidualne 
doświadczenie i intuicję.

Trudno jest prognozować bu-
rze. Prognozy opadu konwekcyjnego 
(a więc i tego występującego w burzach) 

są obarczone dużym błędem. Istnieje 
spore ryzyko, że wielkość opadu zo-
stanie zaniżona lub zawyżona. Trafniej 
prognozowane są opady związane z 
frontami atmosferycznymi. 

Sprawdzalność prognoz IMGW, jeśli 
chodzi o temperaturę i opady, wynosi 
około 90 procent.  Największą spraw-
dzalność mają prognozy krótkotermi-
nowe. W przypadku prognoz średnio-
terminowych, dotyczących okresu do 
tygodnia, na ogół można przewidzieć 
jedynie tendencję, ze szczegółami bywa 
różnie. 

Uwaga. Polska leży w strefie klima-
tu umiarkowanego, przejściowego, więc 
dynamika jest tu bardzo duża. Dlatego 
planując urlop, nie ma co się kierować 
tworzonymi kilka miesięcy wcześniej 
prognozami. 

Szczegółowe prognozy synoptycz-
ne, wraz z prognozą burz oraz niebez-
piecznych zjawisk przygotowywane 
przez IMGW, znajdziemy na stronie  
www.pogodynka.pl

Artur S. Górski

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – informacja o występowaniu wyjątkowo niebez-
piecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu.
Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra zarządzania kryzysowego 
oraz inne służby do zwiększonej gotowości w stanie zagrożenia.

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY – rodzaj informacji uzupełniającej, przesyłanej 
w okresie obowiązywania ostrzeżenia. Celem komunikatu meteorologicznego jest 
przekazywanie wiedzy o aktualnym stanie pogody i prognozowanym rozwoju sytuacji. 
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Wręczenie zakładowych odznaczeń 
dla wyróżniających się pracowników 
było  głównym punktem obchodów 
w Remontowa Shipbuilding Dnia 
Stoczniowca przypadającego 29 czerw-
ca. Zanim wyróżnieni zostali uhono-
rowani, prezes zarządu stoczni Marcin 
Ryngwelski podziękował wszystkim 
pracownikom za zaangażowanie i ofiar-
ną pracę. Przedstawił również aktualną 
sytuację zakładu, a także perspektywy 
rozwoju. 

Wśród wyróżnionych odznaką „Za-
służony Pracownik Remontowa Ship-
building” znalazło się dwóch członków 

stoczniowej „Solidarności” –  Mariusz 
Stępniak i Dariusz Zientarski.

Uroczystość była też okazją do po-
żegnania odchodzącego na emeryturę 
Edwarda Szwajkiewicza. Jego drogę za-
wodową, ale przede wszystkim związ-
kową, przedstawił Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący „Solidarności” w Re-
montowa Shipbuilding. 

Edward Szwajkiewicz w sierpniu 
1980 r. uczestniczył w strajku w Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego brał udział 
w strajku na terenie SG. Później zaan-
gażował się w działalność podziemnych 

struktur Związku. W sierpniu 1988 r. 
został wiceprzewodniczącym Komitetu 
Strajkowego, zajął się też ponowną or-
ganizacją NSZZ „Solidarność” w regio-
nie. W 1989 r. uczestniczył w obradach 
Okrągłego Stołu w zespole ds. plurali-
zmu związkowego.

Za wszystko to, co Edward Szwajkie-
wicz uczynił dla wolnej Polski i NSZZ 
„Solidarność”, dziękowali przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla 
i jego zastępca Roman Kuzimski.

(mk)

Dzień Stoczniowca w Remontowa Shipbuilding SA

Podziękowania dla Edwarda Szwajkiewicza. 
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PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Oszczędzamy wspólnie z pracodawcą i państwem
Rusza plan PPK. Do Pracowniczych 
Planów Kapitałowych od 1 lipca 
2019 r. przystąpią firmy zatrud-
niające co najmniej 250 osób (we-
dług stanu na 31 grudnia 2018 r.).  
Pracownicze Plany Kapitałowe są 
formą grupowego oszczędzania na 
cele emerytalne. 

Niskie płace, niska emerytura

Niski w Polsce poziom wskaźnika 
(stopy) zastąpienia w systemie eme-
rytalnym, czyli poziomu emerytury 
po osiągnięciu wieku emerytalnego 
do uzyskiwanego wcześniej dochodu 
z pracy, każe znaleźć pilnie odpowiedź 
na pytanie: Jak oszczędzać na starość? 

Nasz system jest tak skonstruowany, 
że odkładanie środków na starość 
utrudnia nam niski poziom płac. 

Wskaźnik zastąpienia w 2018 r. wyniósł 
56,4 proc., o 5 proc. mniej niż pięć lat 
temu. Jako że demografia ma swe prawa 
w 1999 r., poza wprowadzeniem OFE, 
zmieniono  naturę systemu emery-
talnego. Przez okres powojenny 
wysokość pierwszej emerytury 
zależała bezpośrednio od za-
robków. Przez kilkanaście lat 
przed 1997 r. były to śred-
nie zarobki z najlepszych 
dziesięciu, z ostatnich 
20 lat przed emerytu-
rą. 

Po zmianie z 1999 r. dla 
mężczyzn urodzonych po 1949 
r. i kobiet urodzonych po 1954 r. 
obowiązują inne zasady: emerytura 
to suma zwaloryzowanych składek 
podzielona przez średnie oczekiwane 
dalsze trwanie życia. Im dłużej żyjemy 
– tym niższe będą otrzymywane z sys-
temu powszechnego emerytury.

W tak skonstruowanym systemie 
wydatki na emerytury rosły wraz z dłu-
gością trwania życia, a wraz z nimi rosła 
dziura w ZUS. Stąd reforma emery-
talna, od 2019 r. uzupełniona o PPK. 
Otóż niski w Polsce poziom wskaźnika 
zastąpienia (dla wchodzących dzisiaj 

na rynek 
pracy szaco-
wany na jedynie 
31,6 proc.) wskazuje na 
potrzebę gromadzenia środ-
ków finansowych na „starość”.   

Kto ma uczestniczyć?

System zakłada, że do PPK zosta-
ną zapisani wszyscy pracujący Polacy 
w wieku od 19 do 55 lat, czyli 11 mln 
osób – 9 mln pracujących w sektorze 
prywatnym, 2 mln w sektorze publicz-
nym. Zapis będzie automatyczny (z 
możliwością rezygnacji z programu). By 
nie uczestniczyć w PPK, trzeba będzie 
złożyć odpowiednią deklarację w miej-
scu zatrudnienia. Pracodawcy będą 
musieli zapewnić PPK i znaleźć firmę 
(fundusz), która zajmie się zarządza-
niem pieniędzmi.

Pracownicy pomiędzy 55 a 70 ro-
kiem życia będą zawierali umowę 
o prowadzenie rachunku w ramach 
PPK wyłącznie na swój wniosek.  

Jaka składka?

Od momentu zapisu do PPK od 
pensji pracownika będzie pobierana 
składka wyliczona z pensji brutto – ale 
pobierana od pensji netto. Pracownik, 
który zadeklaruje przystąpienie do 
Pracowniczych Planów Kapitałowych, 
będzie co miesiąc opłacał składki do 
PPK w wysokości 2 proc. swojego wy-
nagrodzenia stanowiącego podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. Przykład: zara-
biając 3000 zł brutto, na PPK przezna-
czy się 60 zł miesięcznie. Na miesięczną 
składkę zrzuci się też pracodawca i w 
podstawowej wersji dołoży od siebie 1,5 
proc. liczone również od pensji brutto 
(czyli 45 zł). Co roku do oszczędności 
dołoży się budżet państwa z podatków. 
To 240 zł (20 zł miesięcznie).

Kto zapłaci mniejszą składkę?

Wpłata podstawowa finansowana 
przez uczestnika PPK może wynosić 
mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, jed-
nak nie mniej niż 0,5 proc., gdy wy-
nagrodzenie uczestnika PPK osiągane 
z różnych źródeł w danym miesiącu 
nie przekracza kwoty 1,2 minimalnego 

EDWARD FORTUNA, NSZZ „S” 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk 

– Na temat PPK już rozmawialiśmy z managementem por-
tu. Operator programów został wskazany. Co nas zastanawia, 
to brak powszechnego zainteresowania PPK. Jest sporadyczne 
zainteresowanie tematem i wyczekiwanie. PPK będzie realizo-
wany, bo być musi. Pozostaje otwarte pytanie o zyskowność 
i pojawiają się porównania z OFE. Ale i tak do wielu nie dociera 
świadomość, że musi być jeszcze jakaś możliwość odkładania 
na przyszłość, bo tzw. stopa zastąpienia się kurczy. A to wska-

zuje na potrzebę samodzielnego myślenia o gromadzeniu środków �nansowych na 
emeryturę. Stopa zastąpienia za dwie dekady spadnie do 32–35 procent. 

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

– W Polpharmie nie było debaty, czy wchodzimy w PPK. 
Było jedno zapytanie i jednak odpowiedź: „Nie”. My zostajemy 
przy PPE. Dla pracownika jest on korzystniejszy. U nas PPE dzia-
łają od 15 lat i sprawdzają się przez tyle lat. Miło jest zapoznać 
się z danymi, ile przybywa na koncie. Odpisy były ustawione 
na 3,5 proc., do maksimum 180 zł. Limit górny został teraz po-
dwojony. Wysoko płatne stanowiska w takich działach, jak bio-

technologia, badania i rozwój, kontrola jakości, B2B, oferujące inteligentne rozwiązania 
dla biznesu, są dobrze opłacane, więc mogą więcej dołożyć w Pracowniczym Programie 
Emerytalnym. PPE stanowi program dla wszystkich naszych placówek w kraju, stwarza 
konieczność utrzymania standardów w Warszawie, Sieradzu, Nowej Dębie. Atutem jest 
stabilność �rmy, jej znaczenie dla regionu. Porozumienie płacowe podpisane już w lu-
tym tego roku dawało wzrost funduszu płac o 6,5 proc., co jest ważne dla 4,5 tysiąca 
osób zatrudnionych w Grupie. Pracownicy Polpharmy nie mają więc trudności z odróż-
nieniem PPE od innej formy „pracowniczego oszczędzania”, funkcjonują już w ramach 
trzeciego �laru 

KRZYSZTOF REKOWSKI, NSZZ „S” Zakłady 
Porcelany Stołowej Lubiana w Łubianie

– Pozostajemy przy Pracowniczym Programie Emerytalnym. 
Ustawa nam to umożliwia. Nie wchodzimy w PPK, gdyż ujęcie 
z pensji 2 proc. to zbyt poważne obciążenie. U nas zarobki, 
bez premii, oscylują w pobliżu najniższej krajowej. Chyba nikt 
nie przekona pracowników do PPK, wiążących się z doraźnym 
obciążeniem portfela. Na PPE to pracodawca pokrywa składkę 
w całości, a na pracowniku ciąży obowiązek podatkowy. W na-
szej fabryce od dwóch dekad mamy III �lar emerytalny. Ludzie 

się przyzwyczaili. Nie była potrzebna żadna debata nad PPK. 
 Wysłuchał (asg)
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– tym niższe będą otrzymywane z sys-
temu powszechnego emerytury.

W tak skonstruowanym systemie 
wydatki na emerytury rosły wraz z dłu-
gością trwania życia, a wraz z nimi rosła 
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potrzebę gromadzenia środ-
ków finansowych na „starość”.   

wynagrodzenia (w 2019 r. – 2700 zł). 
Pracownik, który przystąpił do PPK, 
może oprócz wpłaty podstawowej zade-
klarować wpłatę dodatkową do 2 proc. 
wynagrodzenia. 

Można się wypisać

Pamiętajmy, że uczestnictwo w PPK 
jest dobrowolne, a pracownik może 
złożyć deklarację o rezygnacji z PPK. 
Zatem jeśli ktoś jest na „nie”, musi wy-
pisać się z udziału w Pracowniczym 
Planie Kapitałowym przez deklarację 
o rezygnacji, która musi zostać złożo-
na w formie pisemnej i musi zawierać 
własnoręczny podpis pracownika. Wy-
pełnioną deklarację pracownik musi 
przekazać swojemu pracodawcy. Zło-
żenie deklaracji ma ten skutek, że pra-
codawca jest zobowiązany niezwłocznie 

(maksymalnie w terminie 7 dni) do 
poinformowania instytucji finansowej 
prowadzącej rachunek dla uczestnika 
o rezygnacji pracownika z uczestnic-
twa w programie. Jeśli pracownik nadal 
nie będzie chciał uczestniczyć w PPK, 
będzie musiał składać deklarację o re-
zygnacji co 4 lata.  Przygotowany przez 
Ministerstwo Finansów wzór deklaracji 
o rezygnacji składa się z dwóch  części. 
Pierwsza zawiera dane identyfikacyj-
ne pracownika oraz jego pracodawcy. 
Druga część deklaracji zawiera wiele 
oświadczeń dotyczących rezygnacji 
z korzyści finansowych PPK. 

A może PPE?

Do tej pory w niektórych firmach 
funkcjonowały Pracownicze Progra-
my Emerytalne (PPE), które stanowi-
ły formę dobrowolnego, prywatnego 
i dodatkowego oszczędzania na eme-
ryturę. Umożliwiają one odkładanie 
środków w III filarze systemu eme-
rytalnego. Oszczędzanie w PPE ma 
charakter długoterminowy. Składki na 
emeryturę odprowadzają pracodawcy, 
a fakultatywnie – pracownicy. PPE jest 
całkowicie dobrowolne. Pracodawca ma 
możliwość (a nie obowiązek) założenia 
PPE dla swoich pracowników, a każdy 
pracownik ma możliwość (a nie obo-
wiązek) przystąpienia do PPE. 

Składki na PPE dzielą się na dwa 
rodzaje – podstawowe i dodatkowe. 
Składki podstawowe są finansowane 
przez podmiot zatrudniający, a ich wy-
sokość nie może przekroczyć 7 proc. 
wynagrodzenia danego uczestnika. 
Składki dodatkowe są zaś finansowane 
przez uczestników – ich wysokość nie 
może przekroczyć kwoty odpowiada-
jącej czteroipółkrotności przeciętnego 
prognozowanego wynagrodzenia mie-
sięcznego w gospodarce narodowe (np. 
w roku 2018 to   19 993,50 zł).

Obecnie w PPE uczestniczy niewie-
le, bo około 400 tysięcy osób.   

Celem dwóch programów, czyli PPE 
i PPK, jest systematyczne, długotermi-
nowe zbieranie oszczędności. Mecha-
nizm ich działania jest podobny, dlate-
go te przedsiębiorstwa, które prowadzą 
PPE ze składką od pracodawcy min. 3,5 
proc. oraz partycypacją w firmie na po-
ziomie ponad 25 proc. pracowników, są 
zwolnione z tworzenia PPK. 

 Na korzyść PPE przemawia fakt, 
iż wysokość odprowadzanych składek 
jest bardziej elastyczna niż w przypad-
ku PPK, gdzie ustawodawca narzuca 
minimalne kwoty wpłat. Po drugie, w 
przeciwieństwie do PPK, pracownik 
nie musi odkładać środków na PPE z 
własnej kieszeni, a pracownicy nie są 
automatycznie zapisywani do systemu. 
Mówiąc najprościej, jeżeli u dużych pra-
codawców zatrudniających powyżej 250 
pracowników w dniu wejścia w życie 
ustawy (1 lipca 2019 r.) będzie działał 
PPE, który obejmuje co najmniej 25 
proc. załogi oraz składka wynosi co naj-
mniej 3,5 proc. wynagrodzenia, nie ma 
konieczności tworzenia Pracowniczych 
Planów Kapitałowych.

Artur S. Górski

Nasz system jest tak 
skonstruowany, że odkładanie 
środków na starość utrudnia 
nam niski poziom płac. 
Jako że demografia ma 
swe prawa, w 1999 r., poza 
wprowadzeniem OFE, 
zmieniono  naturę systemu 
emerytalnego. Przez okres 
powojenny wysokość 
pierwszej emerytury zależała 
bezpośrednio od zarobków. 
Przez kilkanaście lat przed 
1997 r. były to średnie zarobki 
z najlepszych dziesięciu, 
z ostatnich 20 lat, przed 
emeryturą. 
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Bioróżnorodność 
Pomorza

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Odkurzacz, butelki i stare buty

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku rozpoczynamy kolejny cykl artykułów poświę-
conych ekologii i ochronie środowiska w ramach cieszącego się sympatią 
naszych Czytelników działu „Magazyn Ekologiczny”. Przypomnijmy, że 
NSZZ „Solidarność” działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, uwzględ-
niającego kwestie gospodarcze, społeczne i ochrony środowiska. Jednym 
ze statutowych celów Związku jest „podejmowanie działań na rzecz ochro-
ny naturalnego środowiska człowieka”. Od 2011 roku istnieje stanowisko 
pełnomocnika NSZZ „Solidarność” ds. ekologii. Tegoroczną edycję cyklu 
zaczynamy od pochwalenia naszego regionu za jego wyjątkową bioróż-
norodność. Jeśli chodzi o przyrodę, na Pomorzu naprawdę jest o co dbać 
i co chronić!

Czym jest bioróżnorodność? Jak 
wskazuje sama nazwa, to różnorod-
ność biologiczna danego terenu. Defi-
nicja naukowa mówi o „zróżnicowaniu 
wszystkich żywych organizmów wy-
stępujących na Ziemi w ekosystemach 
lądowych, morskich i słodkowodnych 
oraz w zespołach ekologicznych, któ-
rych są częścią”, dotyczącym „różno-
rodności w obrębie gatunku, pomiędzy 
gatunkami oraz różnorodności ekosys-
temów (w tym krajobrazów)”.

Najprościej rzecz ujmując – im więcej 
różnych gatunków flory i fauny na da-
nym obszarze, tym wyższy poziom jego 
bioróżnorodności. Zasada ta dotyczy 
także siedlisk, bo przecież przyroda to 
system naczyń połączonych. Im bardziej 
zróżnicowany ekosystem, tym więcej ga-
tunków w nim występuje. Przykładem 
takiej zależności na Pomorzu mogą być 
wierzby, występujące przede wszystkim 
na obszarze Żuław. Nie tylko są one 
symbolem żuławskiego krajobrazu, ale 
także siedliskiem dla około stu gatun-
ków ptaków – od popularnych sikorek 
po rzadko spotykane dudki, kraski i 
pójdźki. Niestety, w wyniku zmian tech-
nik gospodarowania (m.in. regulowania 
rzek, usuwania miedz śródpolnych) 
wierzby zanikają. Dlatego m.in. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat 
dofinansowuje sadzenie i pielęgnację 
wierzb w otulinie Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana. 

Bioróżnorodność dla człowieka

Bioróżnorodność to zatem swoista 
dywersyfikacja, a nie monopol, który 
jest niekorzystny nie tylko w gospodar-
ce, ale także w przyrodzie. Im bardziej 
jednorodny jest ekosystem na danym 
terenie, tym większe ryzyko jego znisz-
czenia. 

W skali świata, czyli jednego wiel-
kiego ekosystemu naszej planety, za-
chowanie bioróżnorodności to jedno z 
największych wyzwań. Stale powiększa 
się liczba gatunków zagrożonych całko-
witym wyginięciem (nie licząc tych już 
wymarłych w procesie historycznym), 
następuje także unifikacja siedlisk po-

przez niekontrolowany i niezrównowa-
żony rozwój gospodarczy, nadmierną 
eksploatację zasobów naturalnych oraz 
intensyfikację rolnictwa. Dlatego już 
w 1992 roku (pojęcie bioróżnorodności 
powstało w latach 80. XX wieku) 196 
państw świata, w tym Polska, przyjęło 
Konwencję o różnorodności biologicz-
nej, w której zobowiązały się do ochro-
ny i pomnażania zasobów biologicz-
nych na swoim obszarze. Także Unia 
Europejska przyjęła własną „Strategię 
ochrony bioróżnorodności do 2020 
roku”, która zakłada przede wszystkim 
zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnic-
twa w utrzymanie i wzmocnienie róż-
norodności biologicznej (m.in. częścio-
wy powrót do rolnictwa ekstensywnego 
zamiast intensywnego, zmianę trendów 
żywieniowych wpływających na struk-
turę upraw i produkcji rolniczej itp.). 
Kształt rolnictwa na danym terenie jest 
rzeczywiście kluczowy dla zachowania 
bioróżnorodności. Przykładowo od lat 
60. XX wieku z powodu niekorzystnych 
przyrodniczo zmian w rolnictwie liczba 
gatunków ptaków występujących w Pol-
sce zmniejszyła się aż o 25 procent!

Różnorodność biologiczna ma wpływ 
na skalę i jakość takich „usług” świadczo-
nych przez ekosystem człowiekowi, jak 
na przykład zapylanie roślin, regulowa-
nie klimatu, ochrona przed powodziami, 
żyzność gleb oraz produkcja żywności, 
paliw, włókien i lekarstw. Przykładowo 
naukowcy szacują, że wyginięcie pszczół 
w ciągu kilku lat mogłoby doprowadzić 
do wyginięcia wielu gatunków roślin (w 
tym stanowiących źródło pożywienia dla 
człowieka), załamania łańcucha pokar-
mowego w przyrodzie, a w konsekwen-
cji spowodować poważne problemy z 
zapewnieniem ludzkości odpowiedniej 
ilości i jakości pożywienia.

Bogactwo w parkach

Jednymi z kluczowych instytucji dla 
ochrony bioróżnorodności Pomorza są 
zlokalizowane na terenie regionu parki 
narodowe i krajobrazowe oraz rezerwa-
ty przyrody. Tworzą one spójny system 
czynnej ochrony przyrody. Przypo-
mnijmy, że w naszym województwie 

znajdują się dwa z 23 polskich parków 
narodowych (Słowiński Park Narodowy 
i Park Narodowy „Bory Tucholskie”) 
oraz dziewięć parków krajobrazowych 
(Doliny Słupi, Kaszubski, Mierzeja Wi-
ślana, Nadmorski, Pojezierza Iławskie-
go, Trójmiejski, Tucholski, Wdzydzki i 
Zaborski). Przykładem rezerwatu (na 
Pomorzu jest ich około 130) może być 
„Mewia Łacha” na gdańskiej Wyspie 
Sobieszewskiej, gdzie występuje wiele 
rzadkich gatunków ptaków brodzących 
oraz foki. Na marginesie – na Pomorzu 
znajduje się aż 110 ostoi różnych ga-

tunków ptaków w ramach sieci „Natu-
ra 2000”, które łącznie obejmują około 
20 procent obszaru województwa! Co 
warte podkreślenia, przejawów bio-
różnorodności nie trzeba wcale szukać 
tylko i wyłącznie w głuszy na peryfe-
riach regionu. W samym centrum me-
tropolii trójmiejskiej znajduje się jeden 
z najstarszych na Pomorzu rezerwatów 
przyrody – Kępa Redłowska w Gdyni, 
gdzie można zaobserwować nie tylko 
przepiękny klif morski, ale także uni-
katowe gatunki flory, m.in. stanowiska 
jarząba szwedzkiego.

Natomiast na terenie pomorskich par-
ków znajdują się m.in. tak zróżnicowane 
i unikatowe siedliska, jak wydmy, bory, 
jeziora lobeliowe i rynnowe, starodrze-
wia, torfowiska, wysoczyzny morenowe. 
Odrębnym ekosystemem jest Morze Bał-
tyckie wraz z pasem wybrzeża (np. klify). 
Umożliwiają one ochronę unikatowych 
siedlisk dla wyjątkowo ważnych i rzad-
kich gatunków flory i fauny.

Na obszarze parków krajobrazowych 
i narodowych, a także rezerwatów przy-
rody (zlokalizowanych w ramach parków 
lub w odrębnych miejscach) prowadze-
nie większości działań gospodarczych, 
mogących potencjalnie zaszkodzić przy-
rodzie, jest utrudnione lub wręcz całko-
wicie niemożliwe. Również poruszanie 
się i zwiedzanie ograniczone jest tylko 
do wyznaczonych tras i punktów obser-
wacyjnych. Nie oznacza to, że parków nie 
należy odwiedzać. Wręcz przeciwnie. Wa-
kacje to idealny moment, aby zapoznać 
się z bogactwem biologicznym Pomorza. 
Aby nie zaszkodzić przyrodzie, wystarczy 
sumiennie stosować się do komunikatów 
i oznaczeń zastanych w parkach. A taka 
żywa zielona lekcja może uświadomić 
nam, że warto dbać o pomorską przyrodę 
w różny sposób, także poza parkami. 

Adam Chmielecki

Blisko pięćdziesiąt worków zapeł-
nili śmieciami wyłowionymi z Wdy 
uczestnicy spływu kajakowego, 
który odbył się 11 maja br. Była to 
już piąta edycja projektu „Wda – po-
znaję i dbam o jej środowisko”. 

Ekoturysta, według definicji Mię-
dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, 
jest odpowiedzialny za środowisko, 
„odkrywa i cieszy się przyrodą i atrak-
cjami kulturalnymi wspierającymi 
ochronę przyrody, ma miękki wpływ 
na środowisko, zapewnia aktywne za-
angażowanie społeczno-gospodarcze 
mieszkańców i czerpanie korzyści z te-
go działania”.

W czasach, gdy dbanie o środowi-
sko staje się jednym z głównych celów 
człowieka, także współczesny turysta 
zadaje sobie coraz częściej pytanie, jak 
jego podróżowanie wpływa na środo-
wisko. Dziś nie wystarczy nie niszczyć 
i nie zaśmiecać środowiska, aby być tu-
rystą przyjaznym dla przyrody, trzeba 
świadomie i aktywnie włączać się w jej 
ochronę.

Przykładem takiej ekologicznej 
turystyki jest spływ kajakowy orga-
nizowany przez Fundację Republika 
Marzeń z Lipusza w ramach projektu 
„Wda – poznaję i dbam o jej środowi-
sko”. W tegorocznym spływie wzięło 
udział 30 osób, które pokonując 14-
-kilometrowy odcinek z Lipusza do 
Loryńca, wyłowiły z rzeki blisko 50 
worków śmieci. Najwięcej było bu-

telek zarówno szklanych, jak i pla-
stikowych, ale były również ubrania, 
puszki i wiaderka po farbach, wyło-
wiono nawet odkurzacz. Organizator 
zapewnił nie tylko worki, ale również 
rękawice ochronne. Worki z zebrany-
mi śmieciami przewiezione zostały do 
gminy Lipusz, która jest partnerem 
projektu.

– Taka forma wypoczynku bardzo 
mi odpowiada, bo z jednej strony pły-
wanie kajakiem jest fajną sprawą, z dru-
giej strony mam poczucie, że zrobiłem 
coś ważnego dla przyrody. W przyszłym 
roku zamierzam wziąć udział ponownie 
w tej imprezie, co więcej, na pewno we-
zmę na nią swojego piętnastoletniego 
syna – mówi jeden z uczestników wio-
sennej akcji sprzątania.

Pływanie kajakiem połączone z wy-
ławianiem różnego rodzaju śmieci, 
często o dość sporych gabarytach, jest 
męczące i pochłania sporo energii, 
dlatego uczestnicy spływu ucieszyli się 
z poczęstunku, który przygotowali im 
organizatorzy. Były kiełbaski, wiejski 
chleb, herbata i pyszne domowe ciasto.

– Sprzątanie Wdy organizujemy na 
wiosnę, na początku sezonu kajakowe-
go. Niestety, ilość śmieci nie zmniejsza 
się, choć mniej jest tych o dużych gaba-
rytach, nie ma już telewizorów czy me-
bli. Widoczna jest zmiana świadomości 
ekologicznej u mieszkańców – mówi 
Daniel Ebertowski, członek zarządu 
Fundacji Republika Marzeń. Zapew-
nia, że projekt będzie kontynuowany 
w następnych latach.
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ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
REKRUTACJA SIĘ ROZPOCZĘŁA!
Wszystkich chętnych zapraszamy do zarejestrowania się na stronie internetowej 
projektu: http://nowekwali�kacje.eduportal.pl

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

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

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

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

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

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

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

ZBIGNIEW HAŃĆKOWIAK, zastępca przewodniczącego KO NSZZ 
„Solidarność” PERN Dębogórze

– Jest to już trzecie szkolenie w ramach projektu „Wiem więcej 
– działam skutecznie”, w którym uczestniczę. Za nami szkolenia 
z zakresu prawa pracy. Obecne szkolenie poświęcone jest negocja-
cjom. Wiedza i umiejętności, jakie zdobywamy na tych szkoleniach, 
na pewno pomogą nam w pracy związkowej, ale nie tylko, także 
w kontaktach z kolegami i współpracownikami. Szkolenia przepro-
wadzane są w formie warsztatów, co powoduje, że są one bardziej 
interesujące i efektywniejsze, niż szkolenia, które prowadzone są 

wyłącznie w formie wykładów.

WOJMIR STRZAŁKOWSKI, sekretarz KZ NSZZ „S” MOPS Sopot
– Z dotychczasowych szkoleń to te poświęcone negocjacjom  

jest najbardziej praktyczne. Mam nadzieję, że umiejętności, jakie na-
byliśmy, przełożą się na poprawę warunków pracy i płacy w naszych 
�rmach. I nie chodzi tylko o poznanie konkretnych technik nego-
cjacyjnych. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie się do 
negocjacji, a także ustalenie z pracodawcą warunków, w jakich te 
negocjacje powinny się odbywać. Szkolenia uświadomiły nam, że w 
negocjacjach powinniśmy być partnerami dla pracodawcy.

URSZULA WOJCIECHOWSKA, przewodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” MOPS Sopot

– Szkolenia zorganizowane przez Dział Programów Europejskich 
Zarządu Regionu Gdańskiego mają charakter modułowy. Na kolejnych 
szkoleniach zdobywamy nową wiedzę i umiejętności z różnych obsza-
rów, co powoduje, że jako związkowcy, a z naszego MOPS-u w progra-
mie uczestniczą trzy osoby, będziemy stanowić silny i kompetentny 
zespół. Wartością tych szkoleń jest to, że nie przedstawiają one związ-
ków zawodowych i pracodawcy jako przeciwników. Wręcz przeciwnie, 
pokazują, że obie strony powinny dążyć do wypracowania rozwiązań, 

które przyniosą korzyści zarówno pracownikom, jak i �rmie. Ważne jest również, żeby wszyscy
odnosili się do siebie z szacunkiem. Przed nami jeszcze szkolenia z zakresu ekonomii i przeciw-
działania mobbingowi.

SZKOLENIA

Wiedzą więcej, działają skuteczniej
JAGNA ŁOBODZIŃSKA, 
kierownik Działu Programów 
Europejskich ZRG NSZZ 
„Solidarność”

– Wzięliśmy 
udział w konkur-
sie ogłoszonym 
przez Kancelarię 
Prezesa Rady 
Ministrów, któ-
rego celem było 
p o d n o s z e n i e 
k o m p e t e n c j i 
e k s p e r c k i c h 
m.in. członków 

związków zawodowych. Organizacje 
związkowe są uczestnikiem dialogu spo-
łecznego na poziomie krajowym, regio-
nalnym, nawet na poziomie branży czy 
�rmy. Związkowcy negocjują na co dzień,
negocjują swoje warunki pracy, możemy 
też negocjować zapisy kodeksowe czy 
ogólną poprawę sytuacji osób pracują-
cych. Nie da się ukryć, że pracodawcy dys-
ponują większymi funduszami niż związ-
ki zawodowe i stać ich na zatrudnianie 
ekspertów, którzy mogą przeanalizować 
budżet, możliwości �nansowe danego
pracodawcy, a związkowcy często takich 
możliwości nie mają. Dlatego w naszym 
projekcie znalazł się moduł poświęco-
ny analizie ekonomiczno-�nansowej.
W szkoleniu wykorzystana została gra 
w przedsiębiorstwo, w której uczestnicy 
zakładali przedsiębiorstwa i prowadzili 
je. Jest również część teoretyczna, gdzie 
związkowcy mogli zapoznać się z anali-
zą ekonomiczną. Mamy sygnały, że wiele 
osób było zadowolonych, że te szkolenia 
się pojawiły. Oprócz szkolenia z zakresu 
negocjacji, prawa pracy, które jest po-
trzebne na co dzień, analiza ekonomiczna 
dopełnia tę wiedzę, która pomaga w sku-
teczniejszym negocjowaniu warunków 
pracy i płacy. 

IRENA JENDA, kierownik Działu 
Szkoleń ZRG NSZZ „S”

–  T r u d n o 
w ciągu kilku 
dni nauczyć ne-
gocjacji. Celem 
prowadzonych 
przez nas szkoleń 
jest zapoznanie  
działaczy związ-
kowych z pod-
s t a w o w y m i 
zasadami z tego 

zakresu. Chcemy również pokazać, że nie-
prawdziwy jest stereotyp, że negocjacje 
powinny oparte być na kon�ikcie z pra-
codawcą. Takie działania do niczego nie 
doprowadzą. Podpisywane porozumienia 
czy regulaminy nie będą korzystne. Jeżeli 
prowadzimy negocjacje ze strategią win 
– win (wygrany – wygrany), obie strony 
wychodzą usatysfakcjonowane, wtedy 
układa się dobrze współpraca pomiędzy 
związkami a pracodawcą, no i możemy 
osiągać sukcesy.

Wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w projekcie zachęcamy do 
kontaktu z biurem projektu:
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Dział Programów Europejskich
E-mail: 
 j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl
Tel. 58 308 43 37

Już blisko 300 osób wzięło udział w 
projekcie „Wiem więcej – działam sku-
tecznie” prowadzonym przez Działy 
Szkoleń i Programów Europejskich ZRG 
NSZZ „Solidarność”. Celem projektu jest 
podniesienie kompetencji eksperckich 
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” 
poprzez ich udział w szkoleniach z za-
kresu negocjacji, prawa pracy oraz ana-
lizy ekonomiczno-finansowej. Zdobyta 
dzięki uczestnictwu w projekcie wiedza 
ekspercka pozwoli na wzmocnienie po-
tencjału związku zawodowego jako jed-
nej ze stron zaangażowanych w proces 
stanowienia prawa w Polsce.

Od 10 do 13 czerwca br. w siedzibie 
gdańskiej „Solidarności” odbyło się ko-
lejne szkolenie w ramach projektu „Wiem 
więcej – działam skutecznie”. Tym razem 
związkowcy zdobywali wiedzę i kształ-
cili umiejętności z zakresu prowadzenia 
negocjacji. – Szkolenie negocjacyjne jest 
szkoleniem warsztatowym, gdzie zajęcia 
prowadzone są w formie ćwiczeń i po-

przez różne gry. Uczestnicy szkolenia 
uczą się stosowania strategii i technik 
negocjacyjnych – mówi Irena Jenda, 
kierownik Działu Szkoleń. Szkolenie 
zakończyło się symulacją negocjacji. 
Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, 
część z nich musiała wcielić się w rolę 
pracodawców, część w rolę reprezentan-
tów pracowników. Negocjacje zostały 
nagrane kamerą, co pozwala uczestni-
kom na weryfikację swoich zachowań 
przy stole negocjacyjnym.

Dotychczas w ramach projektu od-
były się 42 szkolenia. W projekcie każdy 
z uczestników bierze udział w szkole-
niach wyjazdowych z zakresu prawa 
pracy i analizy ekonomiczno-finanso-
wej przedsiębiorstw.  Szkolenie z zakre-
su negocjacji to szkolenie stacjonarne. 
Łącznie każdy z uczestników otrzymuje 
108 godzin szkolenia, a udział w nim 
jest w całości finansowany z budżetu 
projektu.

(mk)

Od 10 do 13 czerwca br. w siedzibie gdańskiej „Solidarności” odbyło się kolejne 
szkolenie w ramach projektu „Wiem więcej – działam skutecznie”. 
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Przed nami siedemnasta edycja Funduszu Sty-
pendialnego NSZZ „Solidarność”, prowadzone-
go przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy. 
W dotychczasowych szesnastu wsparliśmy 632 
młodych ludzi pochodzących z niezamożnych 
rodzin i wyróżniających się wynikami w nauce 
i osiągnięciami pozaszkolnymi – sportowymi, 
artystycznymi czy naukowymi. 

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

Fundusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność” XVII edycja

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

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

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

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

Stypendyści z prezydentem Andrzejem Dudą, rok 2016. 
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Przed nami rozstrzygnięcia XVII 
edycji Funduszu Stypendialnego 
im. NSZZ „Solidarność” (finał, wrę-
czenie stypendiów odbędzie się 31 
sierpnia). Z tej okazji rozmawiamy 
z Piotrem Czerwińskim, laureatem 
Funduszu Stypendialnego, nie-
zwykle utalentowanym młodym 
pianistą. 

– Jaka była Twoja droga do muzyki? 
Kiedy poczułeś, że jest to Twoja pa-
sja, że chcesz grać na fortepianie?

– Szkoła muzyczna, do której 
uczęszczam, znajduje się blisko miej-
sca mojego zamieszkania. Często prze-
chodziłem z rodzicami w jej pobliżu. 
Interesowały mnie słyszane wówczas 
dźwięki wychodzące na zewnątrz. Usły-
szeć można było przede wszystkim in-
strumenty dęte i perkusyjne. Tak więc, 
kiedy miałem pięć lat, nie pozostawiłem 
rodzicom wątpliwości, do której szkoły 
mają mnie zapisać. Bardzo chciałem zo-
stać perkusistą. Jednak podczas egzami-
nu zakwalifikowany zostałem do klasy 
gitary, by w rezultacie wylądować w 
klasie fortepianu. Od pierwszych chwil 
kontaktu z fortepianem zakochałem się 
w tym instrumencie. 

– Czy są w Twoim życiu osoby, które 
pomagają rozwijać Ci swój talent? 

– Spotkałem osoby, które pomogły mi 
w zrozumieniu i rozwinięciu miłości do 
muzyki. Na początku była to pani Alek-
sandra Płaszczewska, która była bardzo 
cierpliwa, kiedy jako mały chłopiec nie 
zawsze umiałem usiedzieć w miejscu i 
musiałem pobiegać po klasie. Pani pro-

FUNDUSZ STYPENDIALNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

fesor Mirosława Pruska rozwijała moją 
technikę gry. Była bardzo dobrym czło-
wiekiem. Miała wielkie serce do uczenia 
dzieci. Wiem, że dzisiaj czuwa nade mną 
w niebie. Od czwartej klasy uczy mnie 
równie kochana nauczycielka. To pani 
Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, która 
pomaga mi w interpretacji muzyki for-
tepianowej. Lekcje z panią Elą są zawsze 
bardzo ciekawe. Kiedy razem z panią 
analizujemy muzykę Fryderyka Chopi-
na, często rozumiemy się bez słów. Tak 
ją razem kochamy. W utworach kom-
pozytora ukazana jest miłość do Polski 
i tęsknota za ojczyzną. Piękne są jego 
mazurki, etiudy i nokturny.

– Jesteś laureatem licznych presti-
żowych konkursów pianistycznych. 

Które z nich nazwałbyś kamieniami 
milowymi w swoim rozwoju arty-
stycznym?

– Przygotowania do każdego konkur-
su traktuję jednakowo. Wiem, że niektó-
re są bardziej, a inne mniej prestiżowe. 
Najbardziej jednak zależy mi na tym, aby 
na każdym z nich zagrać jak najpiękniej. 
Jednym z konkursów, który mógłbym 
faktycznie nazwać kamieniem milowym 
w moim rozwoju, był na pewno 25. Ju-
bileuszowy Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny dla Dzieci i Młodzieży w 
Szafarni w 2017 roku. Myślę, że pomógł 
mi w lepszej interpretacji utworów Fry-
deryka Chopina. Zostając jego laureatem, 
otrzymałem możliwość występu w domu 
Chopina w Żelazowej Woli oraz koncer-
tów na Węgrzech i w Hiszpanii. 

„Solidarność” dała Polakom nadzieję na wolną ojczyznę 

Piotr Czerwiński.

– Twój dziadek był stoczniowcem i 
członkiem NSZZ „Solidarność”. Czy 
ma to wpływ na Twoje wybory w ży-
ciu, muzyce, szkole?

– Wiem, że „Solidarność” dała Po-
lakom nadzieję na wolną ojczyznę. To 
dzięki „Solidarności” zapoczątkowano 
demokratyczne przemiany i możemy 
żyć dzisiaj w wolnej Polsce. Ten dziesię-
ciomilionowy ruch społeczny ma swo-
ich bohaterów, którzy stanęli wówczas 
w obronie prawdy, wolności i godności 
człowieka. Dziadek podkreśla zawsze, 
że wielkiego orędownika przemian 
mieliśmy w osobie papieża Jana Paw-
ła II. Bardzo lubię rozmawiać z moim 
dziadkiem. Zaznacza on zawsze, jak 

ważne są życiowe wybory i wiem, że ma 
rację. Jestem młodym człowiekiem, ale 
ideały „Solidarności” dzięki rozmowom 
z dziadkiem są mi bardzo bliskie. Doce-
niam to, że dzięki nim możemy dzisiaj 
żyć w wolnej ojczyźnie.

– Jaką muzykę, oprócz tej poważnej, 
lubisz najbardziej? Co Ci się w niej 
najbardziej podoba?

– Chętnie słucham innych gatunków 
muzycznych. Relaksuje mnie słuchanie 
rapu i hip-hopu. Muzyka klasyczna jest 
jednak moją największą pasją. To jej 
poświęcam najwięcej czasu.

Rozmawiała: Renata Tkaczyk

– Fundusz Stypendialny Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” funk-
cjonuje już od 17 lat. Na przestrzeni 
tych lat z pieniędzy przez nas zebranych 
wsparcie otrzymało ponad 630 osób. Te 
środki �nansowe otrzymały młode oso-
by, wspomagały one ich przedsięwzię-

cia, pomagały im realizować pasje i rozwijać talenty. W historii 
funduszu takich talentów, którym udało się pomóc, było wiele, 
udało się wesprzeć bardzo wielu młodych ludzi. Wśród stypen-
dystów były znakomite gitarzystki i skrzypaczki, byli sportowcy 
– mistrzowie w swoich kategoriach, niedawno nagrodzeni sty-
pendiami zostali mistrz w układaniu kostki Rubika i znakomity 
pianista, laureat prestiżowych konkursów. 

Takich młodych ludzi było wielu, cieszymy się zwłaszcza z te-
go, że nasza pomoc i wsparcie pomogły im na istotnym etapie 
ich życia, kiedy wielu z nich stawało przed pytaniami, co dalej 
robić, kim chcę zostać, jaką drogę w życiu wybrać. 

Pieniądze, które otrzymali, należy traktować także w wymia-
rze symbolicznym, na pewno nie były na skalę potrzeb, ale na-
groda dawała im impuls, dodatkowy bodziec do dalszej pracy 
nad sobą, nad własnym rozwojem.

Myślę więc, że warto wspierać tego typu przedsięwzięcia 
i gorąco namawiam oraz zachęcam wszystkich, aby dokonywać 
wpłat na nasz Fundusz Stypendialny, aby w ten sposób dołożyć 
cegiełkę do wspierania młodych, niezwykle utalentowanych 
w różnych dziedzinach ludzi, dając im szansę wyboru drogi ży-
ciowej zgodnej z ich uzdolnieniami.

KRZYSZTOF DOŚLA, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

– Fundusz powstał w 2003 roku. 
U jego genezy była idea pomocy ro-
dzinom, a był to jeszcze okres dużo 
większej biedy, trudnej sytuacji rodzin, 
braku równego dostępu do edukacji 
i do rynku pracy. Wiosną 2003 r. pod-

czas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przyjęliśmy Apel 
w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego. Wiadomo, że 
nie zbawimy całego świata, ale pomoc ludziom młodym, in-
westycja w ich edukację, to najlepsze, co można zrobić. Bo to 
daje nadzieję, a ona jest podstawą życia, niesie otuchę, którą 
można wyrazić słowami: Młody człowieku, nie jesteś sam.  
„Solidarność” to także – pomoc jeden drugiemu, nie obojęt-
ność lub stawanie przeciw. Jest to dla nas ważne tym bardziej, 
gdyż przyświecają nam, oprócz owego biblijnego, dwa hasła: 

„Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych” i drugie: 
„Kształcenie się czyni wolnym”. I tak udało się przyznać w 16 
edycjach 632 stypendia, na które zebraliśmy i wydaliśmy na nie 
prawie 600 tys. zł. Główne wpłaty to dary organizacji „Solidar-
ności” w Regionie Gdańskim, ale także osób prywatnych i �rm,
choćby CHIPOLBROK czy Fundacja „Solidarni ze Stocznią Gdań-
ską”. Podczas podsumowań kolejnych edycji gośćmi byli: prezy-
dent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło, marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski. W 2018 roku premier Mateusz Morawiec-
ki. Kilka razy mieliśmy okazję gościć i słuchać pięknych uwag 
o Polsce śp. Alojzego Szablewskiego. Stypendia wręczali byli 
i obecni liderzy „S”: Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek, Piotr 
Duda. Na dyplomach, które otrzymują uczniowie, umieściliśmy 
słowa Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od 
was nie wymagali”. Mamy nadzieję, że urzeczywistnią się one 
w działaniach, rozwoju, życiu naszych stypendystów.

WOJCIECH KSIĄŻEK, przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego, 
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność”  z siedzibą w Gdańsku
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Uroczystości w 40 rocznicę pierw-
szej pielgrzymki Jana Pawła II do 
ojczyzny. Obudził w nas dumę i po-
czucie własnej wartości

Tym stwierdzeniem Piotr Duda, 
przewodniczący NSZZ „Solidarność”, 
przywitał uczestników międzynarodo-
wej konferencji „Obudził w nas Solidar-
ność”, a także odbywającej się 3 czerwca 
uroczystości związanej z 40 rocznicą 
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do 
ojczyzny. 

Obudził w nas 
Solidarność

KONFERENCJA W 40 ROCZNICĘ PIERWSZEJ PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO POLSKI

Tytułem Człowieka Roku „Tygodnika Solidarność” uhonorowano księdza kanonika 
Ludwika Kowalskiego. 

Przemawia wicepremier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

W uroczystościach wzięli udział: 
premier RP Mateusz Morawiecki, se-
kretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP Paweł Mucha, arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź, biskupi pomocniczy 
Zbigniew Zieliński i Wiesław Szlachet-
ka, wicepremier Piotr Gliński, mini-
ster rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, 
wiceminister kultury Jarosław Sellin, 
wojewoda Dariusz Drelich, a także  
członkowie NSZZ „Solidarność” wraz 
z przewodniczącym Zarządu Regionu 
Gdańskiego Krzysztofem Doślą.

– Nie byłoby NSZZ „Solidarność”, 
strajku 1988 roku, Okrągłego Stołu, 
jak i niepełnych demokratycznych 
wyborów 4 czerwca, gdyby nie piel-
grzymka i słowa Ojca Świętego – mó-
wił przewodniczący Piotr Duda. Dodał 
też: – Spotykamy się w Gdańsku, gdzie 
ostatnimi czasy dzieją się gorszące 
sceny, gdzie obraża się Kościół, gdzie 
dochodzi do profanacji pomników, 
także świętego Jana Pawła II. To dla 
nas niedopuszczalne. Wiemy, jak wiele 
zawdzięczamy Kościołowi w walce o 
wolność. Wielu księży oddało życie za 
wolną Polskę, jak nasz patron Jerzy Po-
piełuszko. Jesteśmy tutaj wspólnie, aby 
dać świadectwo. Bez Ojca Świętego nie 
byłoby „Solidarności”.

Przewodniczący Piotr Duda podzię-
kował Elżbiecie Rafalskiej, minister ro-
dziny, pracy i polityki społecznej, która 
w ostatnich wyborach uzyskała mandat 
europosła, za dobrą dotychczasową 
współpracę. – Będzie nam pani brako-
wało. Będzie pani godnym reprezen-
tantem naszych pracowniczych spraw i 
rodziny w Parlamencie Europejskim.

– Byłam tylko zwyczajnym wyrobni-
kiem. „Solidarności” dziękuję za współ-
pracę, bo „Solidarność” twardo walczy 
o prawa pracownicze, o wynagrodzenia 

za pracę, o szacunek dla pracowników. 
Ta współpraca była konstruktywna 
– stwierdziła w odpowiedzi Elżbieta 
Rafalska.

Człowiek Roku „Tygodnika 
Solidarność”

W trakcie rocznicowych uroczysto-
ści Michał Ossowski, redaktor naczel-

ny „Tygodnika Solidarność”, wręczył 
nagrodę Człowiek Roku „Tygodnika 
Solidarność” księdzu kanonikowi Lu-
dwikowi Kowalskiemu, wieloletniemu 
proboszczowi parafii pw. Świętej Bry-
gidy w Gdańsku.

–  Honorowym tytułem dziękujemy 
księdzu proboszczowi za sprawowanie 
opieki nad kościołem św. Brygidy, któ-
ry nazywany jest „domem Solidarno-
ści”. To nasz dom. Miejsce, w którym 
my, ludzie pracy, zawsze czujemy się 
jak u siebie, jak w domu. Miejsce, któ-
re zawsze było ostoją i schronieniem, 
gdzie ludzie „Solidarności” znajdowali 
pomoc, opiekę i wsparcie – powiedział 
Michał Ossowski.

– Wyróżnienie jest dla mnie niezwy-
kłym, wielkim wydarzeniem. Pierw-
szy raz zetknąłem się z tym potężnym 
ruchem społecznym w 1980 roku, gdy 
uczęszczając do trzeciej klasy szkoły 
średniej przyglądałem się z kolegami i 
koleżankami pod halą Olivia przybywa-
jącym z całej Polski ludziom „Solidarno-
ści”, którzy przyjechali na pierwszy Kra-
jowy Zjazd Delegatów. Ale w następnym 
roku wprowadzono stan wojenny. Agre-
sja militarna, śmierć niewinnych osób, 
aresztowania, internowania działaczy 
związkowych. Tym żyła Polska, tym żyła 
moja rodzina. Moja mama pracowała w 
Stoczni Gdańskiej, bardzo ciężko, bo 
sprzątała pokłady statków. Pracowała i 
myślała nie tylko o tym, aby zapracować 
na chleb dla trojga dzieci, ale też, aby się 
podzielić tym, co „Solidarność” niosła. 
Tym przesłaniem o wolności, o godności 
człowieka. Karmiła nas nie tylko chle-
bem, ale karmiła nas informacją i war-
tościami duchowymi – mówił proboszcz 
św. Brygidy.

„Ojciec Porozumienia”

Premier Mateusz Morawiecki wspo-
minał czasy pierwszej pielgrzymki Jana 
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Apel pamięci
Obchody częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku gdańska „Solidar-

ność” rozpoczęła od złożenia kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.
–  S p o t y k a m y  s i ę 

w miejscu symbolicz-
nym, dla nas świętym, 
w którym przelana zo-
stała krew – powiedział 
Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ 
„S”.

Ksiądz abp Sławoj Le-
szek Głódź, metropolita 
gdański, odmówił mo-
dlitwę i powiedział: – To 
miejsce uczy nas dobrego 
wykorzystywania wolno-
ści, solidarności i odpo-
wiedzialności za nasze 
wspólne dziedzictwo. 
Byśmy nazywali po imieniu dobro i zło i nie zamazywali granicy między nimi.

Został odczytany apel pamięci, który był swoistą podróżą przez dzieje najnowsze 
naszej ojczyzny, od obrońców Wizny, Grodna, Lwowa, twierdzy Modlin, bitwy pod 
Mławą, Kockiem z 1939 roku po robotników Poznania i Wybrzeża, kapłanów, któ-
rzy oddali życie za ojczyznę. W uroczystości uczestniczyli m.in.: reprezentująca par-
lamentarzystów Małgorzata Zwiercan, przedstawiciel wojewody Ireneusz Szweda,  
dyrektor gdańskiego oddziału IPN dr hab. Mirosław Golon, radni Sejmiku i radni 
gdańscy głównie z klubów PiS oraz liczna grupa stoczniowców w kaskach i robo-
czych drelichach, dając świadectwo, że mimo wszystko stocznia jest i działa.

Uroczystość uświetnił pododdział kompanii reprezentacyjnej MW RP oraz or-
kiestra gdańskiego garnizonu WP. 

To była wygrana bitwa

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Sali BHP odbyło 
się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego. Rozpoczął je zespoł Oktecik ze 
Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdańsku prowadzony przez Katarzynę Kierejszę. Występ 
młodych artystów, którzy zaśpiewali kilka pieśni patriotycznych, spotkał się z entuzja-
stycznym przyjęciem związkowców. Koncert zakończyło wykonanie  utworu, w którym 
wykorzystano wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? – Polak mały” do melodii „Ody 
do radości” Ludwiga van Beethovena. Muzyk Lech Makowiecki dodał do wiersza Wła-
dysława Bełzy drugą zwrotkę, w której mowa jest o Unii Europejskiej (występ młodych 
artystów można obejrzeć na stronie internetowej www.solidarnosc.gda.pl).

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO 4 CZERWCA 2019

W rocznicę wyborów 1989

Krótki wykład na temat 4 czerwca 1989 roku przedstawił znakomity historyk 
Mirosław Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Przypomniał on wyniki 
wyborów z 1989 roku, w których to strona solidarnościowa wywalczyła wszystko, 
co można była uzyskać w ramach tylko częściowo wolnych wyborów. Jednak tak 
jak kampania przed wyborami była wygrana, czerwcowe wybory zwycięskie, gorzej 
było ze „skonsumowaniem” wyników wyborów, dlatego dzisiaj odczuwamy gorzki 
smak niewykorzystanej szansy.

O swoich przeżyciach sprzed 30 lat mówił natomiast Czesław Nowak, który 
w 1989 roku został wybrany na posła z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Prezes 
Stowarzyszenia Godność zaczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że w końcu 
został zdekomunizowany – Kilkadziesiąt lat mieszkałem przy ulicy Dąbrowszcza-
ków, w końcu, mimo oporu władz miasta Gdańska, mieszkam przy ulicy Lecha 
Kaczyńskiego – powiedział Czesław Nowak.

 (mk)

Zespół Oktecik.

Pod pomnikiem Poległych Stoczniowców,  
4 czerwca 2019 r. 
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Pawła II. – Miałem wówczas 11 lat, ale 
jeździliśmy całą ekipą „za papieżem”. 
Byłem wówczas na krakowskich Bło-
niach, miałem wyjątkowy transparent, 
a nie było ich wiele. Mój ojciec, Kornel 
Morawiecki, na każdej z tych mszy miał 
transparent „Wiara – niepodległość” wy-
szywany przez moją matkę i moje ciotki 
w „mrocznych izbach”, to był transparent 
odwagi. On również był cegiełką dołożo-
ną do pragnień wolności. Dlatego dzisiaj 
możemy wszyscy czuć się spadkobierca-
mi tamtych dni. Idziemy tą drogą, którą 
Ojcze Święty wytyczyłeś, również w tym 
wspaniałym mieście, które jest Miastem 
Wolności i Solidarności. Wbrew ogrom-

Początek zwrotu 
w historii
Wykład prof. ROCCO BUTTIGLIONE 
wygłoszony w Sali BHP
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W pierwszych słowach proszę pozwo-
lić mi wyrazić moją radość z możliwości 
zabrania głosu w tym miejscu, w którym 
Bóg w sposób tak oczywisty położył swój 
palec na historii Polski, Europy i świata. 
Jestem świadom, że będę mówił przed 
ludźmi, którzy byli świadkami i bohate-
rami tamtych wydarzeń.

Uważam za wyjątkowo ważne zazna-
czenie, iż wraz z tą konferencją rozpoczy-
na swoją działalność Międzynarodowe 
Centrum Badań nad Fenomenem Soli-
darności.  Jan Paweł II był przekonany, że 
„Solidarność” była początkiem zwrotu w 
historii nie tylko polskiej, ale też Europy 
i świata.

Walka z siłą fikcji

W sierpniu 1980 roku polscy robot-
nicy okupują Stocznię Gdańską, aby za-
protestować przeciwko władzom pań-
stwa, które twierdzi, że jest państwem 
robotników i chłopów. Do robotników 
dołączają się chłopi i intelektualiści. 
Strajki zaprzeczają ideologicznej legity-
mizacji reżimu komunistycznego. Reżim 
ten, okazuje się, to nie dyktatura prole-
tariatu występująca przeciwko ciemięż-
com, ale dyktatura partyjnej biurokracji 
walcząca przeciwko proletariatowi. Ten 
stan rzeczy był znany od dawna całemu 
światu. Z jedynym wyjątkiem: z wyjąt-
kiem intelektualistów z lewicy Zachodu. 
Reżim ten się nie zawalił, ponieważ, poza 
fikcyjną ideologiczną legitymacją, był on 
wspierany przez dwie wielkie siły.

Pierwszą była realna siła sowieckiej 
władzy imperialnej, wyrażona przez 
Armię Czerwoną i policję polityczną. 
Drugą, czyli prawdziwym fundamentem 
reżimu PZPR, było powszechne przeko-
nanie, że nie ma żadnej wartości, w imię 
której warto by było rzucić wyzwanie 
władzy. Prawdziwym ideologicznym 
wsparciem reżimu nie był marksizm, 
lecz relatywizm etyczny. Ta duchowa 

sytuacja została bardzo dobrze zilustro-
wana przez Vaclava Havla w jego książce 
„Siła bezsilnych”.

Solidarny ruch społeczny musiał zatem 
zmierzyć się z dwoma problemami: potę-
gą militarną Armii Czerwonej i państwa 
oraz posttotalitarną myślą relatywistycz-
ną. Odpowiedzią na pierwsze wyzwanie 
był masowy opór bez przemocy, który 
zawsze przemawia do sumienia, nawet do 
sumienia przeciwnika. Świadoma odmo-
wa wejścia na teren przemocy, wyznaczyła 
alternatywę, konieczność wyboru między 
prawdą i przemocą. W konsekwencji od-
powiedzią na drugi problem było odwoła-
nie się do prawdy, wybór życia bez kłam-
stwa. Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” powstał, by żyć 
w prawdzie w relacjach międzyludzkich. Z 
prawdy w związkach między ludźmi rodzi 
się odwaga mówienia prawdy także przed 
władzą. Ruch opozycyjny konstytuuje się 
jako wspólnota wolnych ludzi, oparta na 
prawdzie. Odwaga, by rzucić wyzwanie 
władzy, pochodzi z doświadczenia życia 
w prawdzie, które jest lepsze niż życie 
w kłamstwie.

Poczucie wspólnoty

W walce z totalitaryzmem niezbędne 
połączenie między wolnością i prawdą 
jest odkrywane na nowo. Walka „Soli-
darności” opiera się na wartościach ogól-
noludzkich, na wartościach moralnych. 
Te wartości żyją głęboko w świadomości 
pracowników. Ponownie wprowadzając je 
otwarcie na scenę publiczną, „Solidarność” 
zaczyna odkrywać ludziom na nowo, kim 
są, odkrywa korzenie polskiej tożsamości. 
Wartości te są ściśle związane z chrześci-
jańskim doświadczeniem osoby ludzkiej. 

Sama koncepcja Solidarności jest ści-
śle związana z chrześcijańską ideą komu-
nii. Jeśli spotykam drugiego człowieka 
w prawdzie, staje się on częścią mnie i 
zaczynamy budować wspólny świat.

społecznego rodzinę, a w życiu gospo-
darczym świat pracowniczy, takie mot-
to przyświeca także nam. To jest myśl 
przewodnia, którą się kierujemy. Chce-
my, żeby możliwie wszyscy korzystali 
z owoców wolności, sprawiedliwości i 
solidarności.

„Solidarność” początkiem 
zwrotu w historii świata

Konferencja naukowa rozpoczęła 
się od referatu prof. Rocco Buttiglione, 
włoskiego polityka chrześcijańskiego, 
wieloletniego ministra ds. europejskich, 
który bada m.in. fenomen „Solidarno-
ści” (dalej całość wystąpienia prof. Rocco 
Buttiglione)

Ksiądz prof. dr hab. Władysław 
Zuziak, kierownik Katedry Etyki na 
Wydziale Filozoficznym UPJPII w Kra-
kowie, dyrektor  powstającego Między-
narodowego Centrum Badań nad Feno-
menem Solidarności, przedstawił etapy 
procesu fenomenu, jakim stała się „Soli-
darność”. Mówił o wolności i godności w 
nauczaniu Jana Pawła II. Co prawda idea 
solidarności funkcjonowała od dawna w 
naukach Kościoła, ale Jan Paweł II wy-
raźnie to wyartykułował, podkreślając, 
że „Człowiek jest osobą”. 

– Przekonywał, że człowiek i Ko-
ściół uważają wołanie o godność osoby 
ludzkiej za najważniejszą rzecz. Czło-
wiek nie żyje tylko dla siebie, ale doj-
rzała osobowość wyraża się w tym, że 
człowiek czyni dar z siebie dla innych. 
Tę myśl rozwijał Karol Wojtyła. Czło-
wiek jest sobą, poprzez tworzenie daru 
z samego siebie.  Słowa „Niech zstąpi 
Duch Twój” wyrażały nadzieję. Te sło-
wa proste i pełne mocy kontrastowały 
z obłudą i fałszem przemówień par-
tyjnych oficjeli. Poczuliśmy wtedy siłę 
ducha. Zapomnieliśmy o troskach życia 
codziennego, a Duch Święty szedł przez 
Polskę i budził nasze sumienia, aspira-
cje i marzenia. Papież przypomniał 
wtedy o naszej godności i zaczynaliśmy 
dostrzegać własne człowieczeństwo, 
u siebie, ale także u innych ludzi, tak 
samo godnych jak my. Pamiętamy Jego 
słowa, że mamy przejąć dziedzictwo, 
któremu na imię Polska. Byśmy je na 
nowo przyjęli z wiarą, nadzieją i mi-
łością, jaką zaszczepia w nas Chrystus 
– mówił ks. prof. Władysław Zuziak.

W konferencji wziął też udział ks. 
prof. UPJPII dr hab. Jarosław Jagiełło, 
który poruszył koncepcję solidarności 
w nauczaniu Jana Pawła II, bazując na 
znamiennych słowach: „Nigdy jeden 
przeciw drugiemu, jedni przeciw dru-
gim”, wypowiedzianych podczas mszy 

świętej dla świata ludzi pracy w Gdań-
sku 12 czerwca 1987 roku.

– Jan Paweł II dokonał podsumowa-
nia tego, jak Polacy rozumieli „Solidar-
ność”. Jego mowę zrozumiała ogromna 
rzesza Polaków. Ci wewnętrznie wolni 
Polacy, którzy zbudowali etos „Solidar-
ności”, dom, w którym idea mogłaby się 
zadomowić na zawsze i z którego idea 
„Solidarności” mogłaby na zawsze pro-
mieniować na cały świat. Tym gniaz-
dem jest Polska, nasza ojczyzna, matka 
żywicielka, tryskająca życiodajnymi 
sokami międzyludzkiej więzi. Czyli 
Solidarności, która jest – jak podkre-
ślił papież – naszym wielkim dobrem, 
dziedzictwem narodowym. 

Profesor dr hab. Jakub Stelina z 
Uniwersytetu Gdańskiego podkreślił, 
że hasło konferencji „Obudził w nas 
Solidarność” jest wciąż aktualne: – Ta 
wizyta, ta pielgrzymka do ojczyzny, 
była jak powiew ożywczego wiatru. W 
tym haśle „Obudził w nas Solidarność” 
możemy dokonać jednak pewnej pod-
mianki. Mianowicie w słowie Solidar-
ność zamieńmy duże S na małe s. Bo 
Jan Paweł II obudził w nas solidarność 
także międzyludzką.

Ojciec Święty z „Solidarnością”…

Podsumowaniem uroczystości 40 
rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do ojczyzny było otwarcie wy-
stawy pod nazwą Ojciec Święty z „So-
lidarnością”, „Solidarność” z Ojcem 
Świętym zorganizowanej przez Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność”. Wystawa 
oparta jest na materiałach zgromadzo-
nych w ogromnej większości w archi-
wum historycznym Komisji Krajowej 
„S” – podkreślała Joanna Lewandowska, 
kurator wystawy. – Zostały też udostęp-
nione materiały pozyskane od członków 
i sympatyków „Solidarności”, za co bar-
dzo dziękuję. Część prezentowanych na 
wystawie materiałów jest publikowana 
po raz pierwszy. Wystawa składa się z 20 
plansz, na których prezentowane są fo-
tografie, dokumenty, plakaty, pocztówki, 
znaczki, grafiki z wizerunkiem Jana Paw-
ła II wykonywane w stanie wojennym i 
w okresie podziemnej działalności. 

Uroczystość zakończyła się powo-
łaniem do życia Międzynarodowego 
Centrum Badań nad Fenomenem Soli-
darności. Jego celem jest m.in. tworze-
nie duchowo-intelektualnego zaplecza 
dla inicjatyw podejmowanych przez 
Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” 
w oparciu o katolicką naukę społeczną 
oraz etykę chrześcijańską.

Maria Giedz

Konferencja w Sali BHP.

nej większości mediów, nie boimy się iść 
pod prąd, tak jak napisałeś w „Trypty-
ku Rzymskim”. Idziemy Twoją drogą. 
Chcemy, by nasza ojczyzna pokazała, 
jak pięknie mogą wyglądać ścieżki So-
lidarności.

Dodał: – Jesteśmy w historycznym 
miejscu, gdzie rodziła się „Solidarność”. 
Ale zanim się narodziła, kilkanaście 
miesięcy wcześniej Jan Paweł II obudził 
w nas Solidarność. Jego dzieło, słowa, 
stworzyły zupełnie nową przestrzeń dla 
myślenia, dla pragnień wolności, demo-
kracji. To właśnie w tamtych pamięt-
nych dniach, 40 lat temu, Ojciec Święty, 
jak mówi piękne motto tego spotkania, 
obudził w nas Solidarność. Dzięki nie-
mu mogliśmy przeżywać tamte dni. Ale 
przyniósł też do Polski coś wyjątkowego 
w tamtych latach wielkich, głębokich 
podziałów. Bo byli oni i byliśmy my. 
Papież przyniósł ziarno porozumienia. 
To był Ojciec Porozumienia między 
Polakami.

– To dlatego kilkanaście miesięcy 
później mogliśmy się policzyć – było 
nas 10 milionów. Dało to późniejszy 
posiew wolności. Wbrew dzisiejszym 
różnym spojrzeniom na rzeczywi-
stość, jest również to porozumienie. To 
obudzenie milczącej większości. Bo to 
nastąpiło wtedy, 40 lat temu. I myślę, 
choć nie chcę tego wystąpienia zabar-
wiać jakimś politycznym wydźwiękiem, 
ale myślę, że staramy się, by ta milcząca 
większość dochodziła coraz bardziej do 
głosu – kontynuował premier.

Stwierdził również, że to papież Polak 
nauczył nas, że nie jest najważniejsze to, 
kto reprezentuje władzę, tylko to, kto 
reprezentuje człowieka: – Na pewno 
my na tym świecie jesteśmy dalecy od 
doskonałości, potykamy się, ale chcemy 
reprezentować ludzi, reprezentujemy, 
mam nadzieję, że większość Polaków. 
Zapraszamy do naszego życia społecz-
nego wszystkich Polaków. Tak jak Jan 
Paweł II postawił w epicentrum życia 

Mateusz Morawiecki: 
– Jesteśmy w historycznym 
miejscu, gdzie rodziła się 
„Solidarność”. Ale zanim 
się narodziła, kilkanaście 
miesięcy wcześniej Jan Paweł 
II obudził w nas Solidarność. 
Jego dzieło, słowa, stworzyły 
zupełnie nową przestrzeń 
dla myślenia, dla pragnień 
wolności, demokracji. 
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Kolejnym fundamentalnym elemen-
tem doświadczenia „Solidarności” była 
jedność między robotnikami i intelek-
tualistami. Spotkanie to rekonstruuje 
jedność ludzi i pozwala pracownikowi 
na posiadanie narzędzi intelektualnych 
oraz zrozumienie złożonego społeczeń-
stwa i zarządzania nim. Ze spotkania 
robotników z intelektualistami zrodzi-
ła się społeczność pracowników oparta 
na prawdzie i solidarności, zdolna do 
kierowania procesami produkcji bez 
koncentrowania wszystkich sił w rękach 
biurokracji partyjnej lub klasy kapita-
listycznych monopolistów. Żyje w tym 
coś w rodzaju anarchistycznego ideału 
samorządności pracowników. W „Soli-
darności” model ten jest w jakiś sposób 
związany z ideą, że tylko silna kultura 
wspólnoty chrześcijańskiej pozwala na 
samodzielne zarządzanie pracownika-
mi. Ślady tej wizji można już znaleźć 
w nauce katolickiej etyki społecznej Ka-
rola Wojtyły w latach pięćdziesiątych. 
Wojtyła mówi, że ideałów posiadania 
i wspólnego zarządzania przedsiębior-
stwem gospodarczym nie można zreali-
zować w materialistycznym i ateistycz-
nym społeczeństwie.

Ten ideał może mieć pewien zakres 
realizacji tylko w społeczeństwie silnie 
przesiąkniętym wartościami chrześci-
jańskimi. Ta sama koncepcja znajduje się 
w encyklice „Laborem Exercens”, którą 
można odczytać, w pewnym sensie, jako 
Programowy Manifest Solidarności. En-
cyklika ta proponuje przezwyciężenie roz-
różnienia między własnością prywatną a 
wspólną własnością środków produkcji 
przez nowy typ przedsiębiorstwa, w któ-
rym każdy działa w solidarnej więzi.

Co po komunizmie?

Co dziś pozostaje z tej atmosfery, któ-
ra towarzyszyła narodzinom i pierwszym 
latom „Solidarności”?

Komunizm upadł i Polacy cieszą się 
bogactwem i poziomem wolności oby-
watelskiej i politycznej bez porównania z 
czasami dyktatury. Związek między praw-
dą i wolnością, który był podstawowym 
elementem polskiej rewolucji, nie został 
jednak zaakceptowany przez kulturę za-
chodnią, która wolała ideę sojuszu między 
relatywizmem a demokracją. Podobnie idea 
nowej cywilizacji pracy oparta na partycy-
pacji pracowników nie przetrwała. Zamiast 
tego przyszedł czysty kapitalizm i zamiast 
nowej ewangelizacji rozpowszechniła się 
kultura konsumpcyjna i hedonistyczna. 
Wydaje się, że historia skłoniła się na chwilę 
przed wielkim świadectwem związku zawo-
dowego „Solidarność” i narodu polskiego. 
Następnie wznawia swój bieg, ignorując je 
w znacznym stopniu. Zwyciężył rynek, a nie 
nowy sojusz wolnego rynku i solidarności, 
której domagał św. Jan Paweł II, zgodnie z 
encykliką „Centesimus annus”. Lecz, czy tak 
jest naprawdę?

Solidarność uniwersalna

Rodak i wielki przyjaciel papieża 
Franciszka, Alberto Methol Ferrè, oferu-
je nam inną perspektywę. Methol Ferrè, 
który jest prawdopodobnie najważniej-
szym myślicielem Ameryki Łacińskiej 
w drugiej połowie dwudziestego wieku, 
kontynuuje i pogłębia wizję uniwersal-
nego znaczenia solidarności zawartą w 
encyklice „Centesimus annus”. 

W latach osiemdziesiątych istniało 
w Ameryce Łacińskiej, a zwłaszcza w 
Argentynie, duże zainteresowanie „Soli-
darnością” i polskimi doświadczeniami. 

Profesor Rocco Buttiglione

Argentyna żyła pod wojskową dyktaturą. 
Wielu przyciągnęły walka zbrojna i teo-
rie Fidela Castro i „Che” Guevary. Część 
Kościoła i społeczeństwa argentyńskiego 
natomiast walczyła z dyktaturą w sposób 
nieprzejednany, ale pokojowymi środ-
kami. Starała się unikać wojny domowej 
i utrzymać jedność narodu. W środowi-
skach związanych z tą częścią Kościoła 
niezwykle duże zainteresowanie wzbudziły 
polskie wydarzenia. Rosła fascynacja prak-
tycznym przykładem walki bez przemocy, 
ale także przykładem wielkiego ruchu pra-
cowników, robotników, intelektualistów, 
ludzi kultury, inspirowanych chrześcijań-
ską nauką społeczną, będącą alternatywą 
jednocześnie dla marksizmu i zachodniego 
społeczeństwa konsumpcyjnego.

W Argentynie istniał także duży nie-
marksistowski ruch robotniczy inspiro-
wany chrześcijańską nauką społeczną. 
Naturalne więc było skonstruowanie 
analogii między tymi dwoma sytuacja-
mi, tym bardziej że walka Argentyńczy-
ków, podobnie jak walka Polaków, była 
inspirowana nauką św. Jana Pawła II. W 
tym kontekście Alberto Methol Ferrè 
formułuje swą interpretację „Solidar-
ności”. Umieszcza NSZZ „Solidarność” 
w kontekście historii światowego ruchu 
pracowniczego.

Ewolucja etosu pracy

Pierwsza epoka historii ruchu robot-
niczego jest religijna, chrześcijańska. Pra-
cownicy protestują przeciwko uciskowi, 
który zaprzecza ich ludzkiej godności i 
zaprzecza chrześcijańskiemu przesłaniu. 
Wystarczy przypomnieć tytuł klasyczne-
go dzieła tego okresu: „Ewangelia bied-
nego grzesznika” Wilhelma Weidlinga. 
Istniejący nieporządek społeczny jest 
porównywany z zasadami Ewangelii i jest 
na ich podstawie sądzony.

W drugim etapie ruch robotniczy 
staje się anarchistyczny. Odrywa się od 
pierwotnych korzeni chrześcijańskich, 
staje się antyklerykalny, ale nadal opiera 
się na głębokich podstawach etycznych. 
Intelektualnym przewodnikiem po tej 
fazie jest Pierre-Joseph Proudhon. Ogła-
sza się ateistą, ale Karol Marks wskazuje, 
że nie można być ateistą i jednocześnie 
wierzyć w absolutną sprawiedliwość. Bez 
Boga nie ma sprawiedliwości, ponieważ 
sprawiedliwość jest atrybutem Boga.

W trzecim etapie, który rozpoczyna 
się wraz z Komuną Paryską w 1870 roku, 
marksizm staje się dominującą siłą ruchu 
robotniczego. Marks umieszcza u podsta-
wy ideologii ruchu robotniczego nie chrze-
ścijańską wizję (jak uczynił Weidling), nie 
metafizykę sprawiedliwości (jak uczynił 
Proudhon), ale naukową wiedzę o nie-
zbędnych prawach ewolucji społeczeństwa. 
Jednak nauka ta była błędna i nie działała 
w praktyce. Kapitalizm nie upadł w niepo-
wstrzymanym kryzysie gospodarczym, jak 
przewidywała marksistowska nauka spo-
łeczna. W obszarze materializmu kapita-
lizm bije komunizm. Następnie marksizm 
rozkłada się w różnych postmodernistycz-
nych filozofiach, a doktryna neoliberalna 
dominuje, praktycznie niekwestionowana. 
Dla tej dominującej ideologii wydaje się, że 
nie ma już potrzeby ruchu robotniczego i 
że jego historia się skończyła. Jednak we-
dług Alberto Methol Ferré tak kończy się 
dopiero trzecia faza historii ruchu robotni-
czego, zdominowanego przez marksizm.

Faza czwarta

Wraz z „Solidarnością” rozpoczyna 
się czwarta faza w historii ruchu robot-

niczego. Powraca on, w pewnym sen-
sie, do początków. „Naukowa” krytyka 
materialistyczna kapitalizmu zawiodła, 
podczas gdy krytyka etyczna pozostaje 
aktualna. Największą historyczną winą 
Marksa jest doprowadzenie robotników 
do cyklu krwawych i destrukcyjnych 
walk, które zakończyły się katastrofalną 
klęską. Jednak ubodzy i wyzyskiwani, ich 
cierpienie i ich domaganie się sprawiedli-
wości, nie są wymysłem Karola Marksa. 
Byli wcześniej i nadal istnieją. Dlatego 
właśnie, w encyklikach „Laborem Exer-
cens” i „Centesimus annus”, święty Jan 
Paweł II chciał wypracować – i ponownie 
zaproponować – uniwersalne znaczenie 
doświadczenia „Solidarności”.

NSZZ „Solidarność” jest miejscem 
spotkania Kościoła z ruchem pracow-
niczym, z żywą tkanką ciała Wspólnoty, 
wyraża w historycznie skutecznej formie 
preferencyjny wybór Kościoła dla ubo-
gich i wyzyskiwanych. Papież Franciszek 
kontynuuje z energią tę samą drogę. Jed-
nakże, podczas gdy dominująca ideologia 
dąży do nowych i zwykle mało efektyw-
nych rozwiązań prawnych, papież pozo-
staje prawie sam, broniąc wyzyskiwanych 
i biednych.

„Laborem Exercens” zastępuje mark-
sistowską koncepcję proletariatu szerszą 
i bardziej kompleksową koncepcją „lu-
dzi pracy”. To wszyscy ludzie, którzy żyją 
realizując ludzkie powołanie do pracy 
i dzięki swojej aktywności zapewniają 
życie swoim rodzinom i postęp ludzkości. 
Przemysłowy proletariat stracił spójność 
liczebną i społeczną i ruch pracowniczy 
nie może przyjąć tej kategorii za wzór, lecz 
musi zacząć od doświadczenia wszystkich 
ludzi pracujących, niezależnie od charak-
teru ich pracy. W nieskończonej wielości 
dzieł, które tworzą nowoczesne społe-
czeństwo, pojawiają się trzy elementy, 
które wymagają szczególnej uwagi.

Pierwszy element to marginalizacja, 
czyli istnienie ogromnych mas ludzkich 
wyłączonych z pracy i cyklu produkcji i z 
racjonalnej konsumpcji. W naszej kultu-
rze marnotrawstwa i marginalizacji ludzie 
ci są opuszczeni, wykluczeni ze wspólno-
ty i ludzkiej solidarności. Są imigranta-
mi, których nikt nie chce, przedmiotami 
handlu ludźmi, bezrobotnymi bez per-
spektyw reintegracji ze światem pracy, 
dziećmi, które nie powinny się urodzić. 
Ich prawnikiem jest papież Franciszek 
wraz z całym Kościołem katolickim.

Drugim elementem, nad którym świę-
ty Jan Paweł II zachęca nas do refleksji, 
jest kategoria przedsiębiorczości. Praca 
ludzka wiąże się z kreatywnością i odpo-
wiedzialnością osoby ludzkiej. Stosunki 
ludzkie wewnątrz i na zewnętrz przed-
siębiorstw są tym bardziej „ludzkie”, im 
bardziej człowiek staje się podmiotem w 
stosunkach pracy. To pozwala wyzwolić w 
nim większą kreatywność, odpowiedzial-
ność i zaangażowania. Nie jest słuszne i 
nie jest nawet racjonalne przypisywanie 
niektórym jedynie funkcji kreatywnych, 
a innym tylko funkcji wykonawczych. 
Obowiązkiem prawdziwego przedsię-
biorcy jest docenienie inicjatywy wszyst-
kich współpracowników. W naszej epoce 
gospodarki opartej na wiedzy jest to nie 
tylko postulat etyczny, ale także podsta-
wowy warunek zdrowia i konkurencyj-
ności przedsiębiorstwa.

Trzecim elementem, kategorią, która 
musi być przedmiotem szczególnej re-
fleksji w tej fazie historii ruchu pracow-
niczego, jest globalizacja.

Globalizacja pracy

Kapitał jest zglobalizowany, porusza 
się swobodnie i przemieszcza się tam, 
gdzie znajduje najlepsze warunki do ge-
nerowania zysku. Obrona pracy pozostała 
tylko lokalna i krajowa. Kapitał w konse-
kwencji kieruje się tam, gdzie płace są niż-
sze i obrona praw pracowników słabsza. 
Korporacje zamykają fabryki w jednym 
kraju i otwierają je w innym. Polityka nie 
może powstrzymać globalnego kapitału i 
nie może dyktować zasad w obronie spra-
wiedliwości społecznej. W rzeczywistości 
jakakolwiek organizacja polityczna musi 
robić wszystko, aby stworzyć atrakcyjne 
dla kapitału warunki i przyciągnąć inwe-
stycje na swoje terytorium. W ten sposób 
we współczesnym świecie „siła przetargo-
wa” związków zawodowych jest drama-
tycznie zmniejszona i zmniejszająca się.

Wobec tego jedyna rzeczowa kon-
kluzja, to wniosek o potrzebie wypraco-
wania i wprowadzenia w życie ogólnego 
porozumienia w sprawie płac i warunków 
pracy, „Ogólnego porozumienia w spra-

wie godności pracy”. W konsekwencji w 
celu uniwersalizacji obrony praw pra-
cowniczych rodzi się potrzeba powstania 
ruchu pracowniczego, który ma wymiar 
uniwersalny i ponadnarodowy.

Postmarksizm

Po upadku komunizmu przesłanie 
„Solidarności” zostało ukryte. Kultura 
dominująca nie była w stanie zakwestio-
nować samej siebie. W Polsce przeważały 
praktyczne potrzeby związane z odbudo-
wą gospodarczą. Kiedy Bóg postanowił 
położyć rękę na historii Polski i świata, 
ludzie, których wybrał do tego zadania, 
na jakiś czas zyskali pozycję proroków i 
bohaterów. Kiedy nadszedł czas normal-
nej polityki, powrócili do normalnej po-
stawy i pojawiły się ludzkie ograniczenia. 
Ale ich świadectwo pozostaje. Odpowiedź 
na problemy dzisiejszego świata znajduje 
się w proroczym przesłaniu zawartym w 
pierwotnym orędziu „Solidarności”. Po 
zakończeniu marksizmu ruch pracowni-
czy jest jeszcze bardziej potrzebny niż kie-
dykolwiek, ponieważ niesprawiedliwość i 
wyzysk nie zniknęły.

„Solidarność” wskazuje drogę nowe-
go etapu w historii ruchu pracowniczego 
opartego na transcendentnej godności 
osoby ludzkiej, na budowaniu wspólno-
ty ludzi pracy, która ożywia życie naro-
dów, na fundamencie sojuszu wolności 
i prawdy oraz wolnego rynku i solidar-
ności. Materialistyczna i konsumpcyjna 
ideologia Zachodu okazała się niezdol-
na do powstrzymywania konfliktów i 
rozwiązywania problemów nowej epoki 
historii ludzkości. Przeciwko temu po-
wstają niezliczone głosy protestu i po-
tężne ruchy społeczne. Protest ryzykuje 
jednak ostatecznie, że będzie bezsilny i 
tylko destrukcyjny, jeśli nie znajdzie prak-
tycznych wskazówek na realną drogę do 
przyszłości. Droga ta jest drogą „Solidar-
ności”. Znajduje się dokładnie w punkcie 
ciągłości i spotkania Polskiego Papieża z 
Papieżem Argentyńskim.

W homilii mszy św., odprawianej w 
Warszawie 2 czerwca 1979 roku podczas 
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, św. Jan 
Paweł II wzywał Polskę do przyjęcia roli 
szczególnie odpowiedzialnego świadka. 
Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność” był odpowiedzią Pol-
ski na to wyzwanie. Ta odpowiedzialność 
trwa jako zadanie strzeżenia i przekazy-
wania wszystkich uniwersalnych marzeń 
o wydarzeniu „Solidarności” innym po-
koleniom i ludzkości, aby ponownie Duch 
Boży mógł odnowić oblicze Ziemi.

Prof. Rocco Buttiglione  
w Sali BHP 3 czerwca 2019 r.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Rocco Buttiglione: 
– Reżim, okazuje się, to 
nie dyktatura proletariatu 
występująca przeciwko 
ciemiężcom, ale dyktatura 
partyjnej biurokracji walcząca 
przeciwko proletariatowi. 
Ten stan rzeczy był znany 
od dawna całemu światu. 
Z jedynym wyjątkiem: 
z wyjątkiem intelektualistów 
z lewicy Zachodu. Reżim ten 
się nie zawalił, ponieważ był on 
wspierany przez dwie wielkie 
siły: siłę sowieckiej władzy 
imperialnej, ale prawdziwym 
fundamentem reżimu PZPR, 
było powszechne przekonanie, 
że nie ma żadnej wartości, 
w imię której warto by było rzucić 
wyzwanie władzy. Prawdziwym 
ideologicznym wsparciem 
reżimu nie był marksizm, lecz 
relatywizm etyczny. 

Profesor ROCCO BUTTIGLIONE urodził się w1948 w Gallipoli. Jest włoskim polity-
kiem, nauczycielem akademickim. 

Studiował prawo w Turynie i Rzymie. Zajął się działalnością naukową. Został profe-
sorem nauk politycznych na Uniwersytecie Św. Piusa V w Rzymie. Był także profeso-
rem i pełniącym obowiązki rektora Międzynarodowej Akademii w Liechtensteinie.

Jako polityk działał w Chrześcijańskiej Demokracji, a także w Partii Ludowej, na-
stępnie założył partię pod nazwą Zjednoczeni Chrześcijańscy Demokraci. W latach 
2001–2005 Rocco Buttiglione sprawował urząd ministra do spraw europejskich 
w drugim rządzie Silvia Berlusconiego. 

W 2004 został wystawiony przez rząd włoski jako kandydat na członka Komisji 
Europejskiej. Ówczesny przewodniczący KE José Manuel Barroso włączył go na 
listę nominowanych jako swojego zastępcę i komisarza do spraw sprawiedliwości.
Kandydatowi wytknięto wówczas publicznie jego konserwatywne poglądy, m.in. 
dotyczące homoseksualizmu i roli kobiety w rodzinie i nie objął funkcji.

Jest honorowym obywatelem Lublina, odznaczony został polskim Złotym Medalem 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
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W tym roku mija 25 lat od uka-
zania się „Magazynu Solidar-
ność”. Z tej okazji wracamy do 
tematów, które poruszaliśmy 
w 1994 roku. W tym miesiącu 
wspominamy wydarzenia, 
które opisywaliśmy w nu-
merach lipcowym i sierpnio-
wym.

Niewątpliwie najważniejszą 
kwestią był wówczas obywatel-
ski projekt Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej autorstwa 
NSZZ „Solidarność”  Już na 
początku lipcowego numeru 
pojawia się informacja, że 
udało się zebrać 100 tysięcy 
podpisów pod tą inicjatywą. 
Aby projekt trafił pod obra-
dy Sejmu, trzeba było zebrać 
ich jeszcze około 400 tysięcy. 
W dalszej części znajdziemy 
porównanie tego projektu 
z trzema innymi: „prezy-
denckim” (sygnowanym 
przez Lecha Wałęsę, wów-
czas prezydenta RP), wniesionym 
przez Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz proponowanym przez 
Unię Wolności. Jak podkreślają autorzy zestawienia – zespół doradców i ekspertów 
– jedynie „nasz” projekt zakładał definitywne zerwanie z komunistyczną prze-
szłością i gruntowną reformę państwa. Pozostałe dwa projekty ograniczały się do 
„retuszu PRL w kierunku rozwiązań liberalnych i demokratycznych”. Tylko projekt 
„Solidarności” odwoływał się też w preambule do niepodległościowych, patriotycz-
nych i chrześcijańskich korzeni państwa i w związku z tym zakładał ochronę życia 
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Pojawiły się też jednak – jak przystało 
na projekt firmowany przez związek zawodowy – zapisy dotyczące praw pracow-
niczych, takich jak prawo do strajku i organizowania akcji protestacyjnych oraz 
do prowadzenia rokowań i zawierania zbiorowych układów pracy, a także zapisy 
dotyczące reprywatyzacji, powszechnego uwłaszczenia obywateli, przeprowadzenia 
reformy systemu ubezpieczeń społecznych i rozliczenia przeszłości (między innymi 
weryfikacji sędziów).

W lipcowym numerze pojawia się też egzotyczny akcent w postaci artykułu 
o Hanie Dongfangu, przywódcy chińskiej Autonomicznej Federacji Pracowników, 
który był gościem „Solidarności” w lipcu 1994 roku. Z jego opowieści wyłania się 
przerażający obraz totalitarnego państwa, w którym aresztuje się działaczy związ-
kowych, a następnie bije się ich i torturuje w więzieniach. Dongfang wspomina, 
jak został ukarany za zorganizowanie akcji protestacyjnej i głodówki w więzie-
niu „akupunkturą” – lekarz przebił mu dłoń długą i grubą igłą. Następnie został 
umieszczony na oddziale dla chorych na gruźlicę, co miało być wyrokiem śmierci 
– po 22 miesiącach oprawcy wypuścili go na wolność, przekonani, że niedługo 
umrze, a jednak udało mu się przeżyć. Wskutek starań międzynarodowych orga-
nizacji związkowych i działających na rzecz praw człowieka pozwolono mu leczyć 
się w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie został dosłownie wyrzucony z kraju 
– funkcjonariusze pobili go i przerzucili na drugą stronę granicy.

Sierpniowy numer ponownie podejmuje tematykę obywatelskiego projektu 
Konstytucji RP. W artykule Czy się uda? Małgorzata Kuźma analizuje negatywną 
kampanię medialną, którą rozpętano wokół niego.

Dużą część sierpniowego numeru poświęcono tematyce historycznej – w końcu 
właśnie w sierpniu przypada rocznica historycznych strajków. Ta tematyka została 
jednak powiązana ze współczesnymi problemami. Jacek Rybicki w swoim felietonie 
wskazuje na ukształtowanie się dwóch postaw – część Polaków opowiadała się za 
kojarzoną ze Stanami Zjednoczonymi postawą egoizmu społecznego, mającego 
prowadzić do dobrobytu dla odważnych i zaradnych, innym marzył się oligarchicz-
ny system przywilejów dla wybranych, nasuwający skojarzenia z krajami Ameryki 
Południowej. Obie postawy są sprzeczne zarówno z misją „Solidarności” jako związ-
ku zawodowego, jak i solidarnością ogólnoludzką. Jacek Rybicki sugeruje więc, że 
„coraz bardziej gubi się wymiar sierpniowego zrywu”. Dużo miejsca poświęcono 
również tematyce minimum socjalnego jako kategorii ekonomiczno-społecznej. 
Zapewnienie tego minimum było jednym z postulatów robotników Wybrzeża 
strajkujących w sierpniu 1980 roku. Ewa Tomaszewska w artykule Co to jest płaca 
minimalna? przypomina, że „Solidarność” postulowała opracowanie nowej metody 
określenia płacy minimalnej na podstawie właśnie minimum socjalnego. 

Martyna Werra
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Solidarnościowy 
projekt Konstytucji RPGdy 15 kwietnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim Krzysztof Brodowicz odbierał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski, był jednym z najmłodszych odznaczonych – ma zaledwie 53 lata. Działalność opozycyjną w PRL-u również 
rozpoczął w bardzo młodym wieku.

W FMW miał ksywkę „Łyli” 
KRZYSZTOF BRODOWICZ

Pan Krzysztof zaczął interesować 
się działalnością opozycji antykomuni-
stycznej już jako nastolatek. – Ojciec był 
stoczniowcem i opowiadał o strajkach 
w 1970 roku, w których uczestniczył 
– podkreśla. Jako piętnastolatek zaczął 
pomagać opozycjonistom. – Pierwsza 
akcja była w październiku 1980 roku. 
Wiozłem ulotki ze Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Później często jeździłem na 
mecze Lechii Gdańsk i pod tą przykryw-
ką spotykałem się z działaczami, którzy 
je odbierali. Umawiałem się z nimi przed 
stadionami. Na przykład w 1986 roku 
podczas meczu, który odbywał się w By-
tomiu, przekazałem w ten sposób duży 
pakiet ulotek do jednej z kopalń. Potem 
były już nie tylko ulotki, ale też pierwsze 
gazetki „Solidarności” – opowiada.

Również podczas meczów pan 
Krzysztof zetknął się z Federacją 
Młodzieży Walczącej – poznał Tade-
usza Duffka, działacza tej organizacji. 
Nie znalazł się w jej strukturach, ale 
uczestniczył w organizowanych przez 
nią antykomunistycznych demonstra-
cjach po mszach świętych w kościele 
św. Brygidy. Malował też plakaty z an-
tykomunistycznymi hasłami, takimi 
jak „Won WRON”, „Precz z komuną”, 
„ZOMO gestapo”. Wśród kolegów miał 
wówczas ksywkę „Łyli”.

Działalność opozycyjna wiązała się 
z różnymi zagrożeniami. Jak wspomina, 
już 17 grudnia 1981 roku – w czasie sta-
nu wojennego – został postrzelony z ra-
kietnicy w głowę. Gdy trafił do szpitala, 
lekarz, który opatrzył mu ranę, wypu-
ścił go bocznym wyjściem, ostrzegając, 
by przez najbliższe trzy dni nie wracał 
– nawet gdyby czuł silny ból. Chodziło 
o to, by uniknąć aresztowania – esbecy 
poszukiwali takich poszkodowanych. 
Krzysztof Brodowicz był wielokrotnie 
zatrzymywany, a w 1984 roku został wcie-

lony do wojska – podejrzewa, że miało to 
związek z jego działalnością opozycyjną, 
bo zazwyczaj pobór obejmował starszych 
chłopców. Jednak najgroźniejszą sytuację 
przeżył 16 grudnia 1987 roku. Po pikie-
cie Federacji Młodzieży Walczącej został 
wtedy „zwinięty” przez tajniaków. To-
warzyszyła mu wówczas kuzynka Edyta 
oraz koledzy – bracia Andrzej i Tadeusz 
Duffkowie z ojcem Bogusławem Duff-
kiem. Jednak tylko jego pozostawiono 
w areszcie i pobito. – Tłukli mnie tak, że 
odbili mi nerkę – wspomina. 

Odbicie nerki znacząco utrudniło 
panu Krzysztofowi wykonywanie pra-
cy – zarówno przed upadkiem komuni-
zmu, jak i później. Był ślusarzem wago-
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Krzysztof Brodowicz w czasie manifestacji, 16 grudnia 1987 r. 

nowym, strażakiem, potem wykonywał 
różne prace w ramach działalności 
gospodarczej. Od niecałego roku pra-
cuje jako portier w gdańskiej siedzibie 
„Solidarności”. – Nadal mam kontakt 
z kolegami z Federacji Młodzieży Wal-
czącej – Andrzejem Duffkiem, Rober-
tem Kwiatkiem, Zbigniewem Wnukiem. 
Cały czas chodzę też na mecze Lechii 
– mówi.

Oprócz Krzyża Kawalerskiego Or-
deru Odrodzenia Polski pan Krzysztof 
otrzymał odznakę honorową „Działa-
cza opozycji antykomunistycznej lub 
osoby represjonowanej z powodów 
politycznych”.

Martyna Werra

Krzysztof Brodowicz.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

LICZBA MIESIĄCA

Niezależnie od tego, czy podróżujemy, 
czy odpoczywamy w ogródku, latem każ-
dy chciałby mieć jak najwięcej wolnego 
czasu. Nic dziwnego, że aż 37 proc. pol-
skich pracowników, którzy wzięli udział w 
badaniu „The Workforce View 2019” prze-
prowadzonym przez �rmę ADP, deklaruje, 
że spodobałby im się pomysł wprowadze-
nia czterodniowego tygodnia pracy.

Pomysł zyskał najwięcej zwolenni-
ków wśród osób w wieku od 35 do 44 lat 
– prawdopodobnie dlatego, że to oni naj-
częściej łączą pracę z wychowywaniem 
dzieci i innymi obowiązkami. 11 proc. 
badanych reprezentujących tę grupę 
zgodziłoby się nawet na obniżenie płacy 
w zamian za wydłużenie weekendu o je-
den dzień.

Coraz więcej Polaków wyjeżdża pod-
czas urlopu – zarówno w inne części kraju, 
jak i poza jego granice. Podczas planowa-
nia zagranicznych wojaży warto pamiętać 
o kilku ważnych kwestiach. Przed wyjaz-
dem warto zeskanować dowód osobisty 
i paszport, a następnie wysłać skany na 
własny adres e-mail – to będzie duże uła-
twienie w razie zgubienia lub kradzieży 
dokumentów. Jeśli wybieramy się do eg-
zotycznych krajów, na etapie planowania 
wyjazdu trzeba też rozeznać się, jakie do-
datkowe szczepienia trzeba będzie wyko-
nać – przykładowo podczas podróży do 
państw afrykańskich i niektórych połu-
dniowoamerykańskich będziemy musieli 
zaszczepić się przeciwko żółtej febrze. 

Nawet jeśli wybieramy się w okolice, 
gdzie zwykle panują upały, należy wziąć 

ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy i coś 
cieplejszego – pogoda bywa kapryśna 
i lepiej wydać pieniądze na pamiątki 
i lokalne przysmaki, niż na pelerynę czy 
sweter w razie jej niespodziewanego po-
gorszenia. Odnośnie pieniędzy, przed wy-
jazdem należy zaopatrzyć się w gotówkę 
w lokalnej walucie – wbrew pozorom nie 
wszędzie można płacić kartą. Jeżeli jest 
taka możliwość, warto zakupić online bi-
lety wstępu do miejsc, które chcemy od-
wiedzić – unikniemy w ten sposób kolejek 
do kas. 

Na koniec stara zasada, że nie należy 
pakować się na ostatni moment, co ma 
szczególne znaczenie w przypadku po-
dróży samolotem – bagaż musi mieć wte-
dy określony wymiar i wagę, a pośpiech 
nie sprzyja ich kontrolowaniu.

Wakacje za granicą

Podczas upałów najlepiej sięgać po 
owoce i warzywa o najwyższej zawartości 
wody. Czyli które? Przede wszystkim sałata 
– składa się w około 95 proc. z wody, po-
nadto jest źródłem kwasu foliowego, czyli 
witaminy B9, a także karotenów, z których 
nasz organizm produkuje witaminę A. Za-
wartość wody w pomidorach wynosi około 
94 proc., poza tym mają wysoką zawartość 
likopenu, który zapobiega powstawaniu 
i rozwojowi nowotworów, są też źródłem 
witaminy C, potasu i manganu. Świeży 
ogórek ma około 95 proc. wody, a także 

magnez. Brzoskwinia składa się z wody 
w 89 proc., znajdziemy w niej również 
wapń niezbędny do utrzymania zdrowych 
kości. Z kolei arbuz – około 92 proc. wody 
– zawiera wspomniany wcześniej anty-
nowotworowy likopen, a także cytrulinę, 
która przyda się zwłaszcza sportowcom 
ze względu na możliwości zwiększania 
wytrzymałości. Melon składa się z wody 
w około 90 proc., ma też wysoką zawartość 
wspomagającego serce potasu oraz beta-
-karotenu, który utrwala opaleniznę, ale 
też chroni przed rozwojem miażdżycy.

Na wysokie temperatury

Każdy rodzic z pewnością odpowie: dużo. Ale ile dokład-
nie? Badacze z Centrum im. Adama Smitha postanowili 

to zbadać. Okazało się, że z roku na rok koszty wycho-
wania są coraz droższe, co wiąże się ze wzrostem 

ogólnych kosztów życia w Polsce – te między 
2015 a 2018 rokiem wzrosły nawet o około 

61 proc. Z wyliczeń wynika, że utrzy-
manie dziecka od urodzenia do 
osiemnastego roku życia na rok 
2019 kosztuje od 200 do 225 ty-

sięcy złotych. W przypadku dwojga dzieci 
koszty wynoszą od 370 do 400 tysięcy złotych.

Ile kosztuje 
wychowanie dziecka?
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wania są coraz droższe, co wiąże się ze wzrostem 

ogólnych kosztów życia w Polsce – te między 
2015 a 2018 rokiem wzrosły nawet o około 

sięcy złotych. W przypadku dwojga dzieci 
koszty wynoszą od 370 do 400 tysięcy złotych.

Ile kosztuje 
wychowanie dziecka?
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Psychologia wyróżnia czternaście 
szczegółowych typów osobowości, które 
determinują sposób postrzegania świata 
i reakcje na bodźce – zarówno w życiu 
prywatnym, jak i w pracy. Urodzonymi 
dobrymi pracownikami są osoby repre-
zentujące typy: sumienny, władczy i po-
ważny – pierwszy odczuwa naturalny 
przymus wykonywania obowiązków, a dla 
dwóch pozostałych praca jest rodzajem 
potwierdzenia własnej wartości. Sytuacja 
komplikuje się w przypadku typów: dra-
matycznego, zmiennego, samotniczego 
i wrażliwego – ich reprezentanci często 
wykazują talenty artystyczne i z pasją je 
realizują, ale mogą mieć problemy z wy-

konywaniem „zwyczajnych obowiązków” 
i pracą w grupie.

Konieczność współpracy ludzi o skraj-
nie różnych typach osobowości może 
skutkować kon�iktem. Przykładowo pra-
cownik sumienny i wygodny raczej się 
nie polubią, bo pierwszy będzie uważał 
drugiego za lenia i osobę niepoważną, 
a drugi pierwszego za pracoholika i służ-
bistę. Według psychologa Johna M. Ol-
dhama receptą w podobnych sytuacjach 
jest jasno ustalony i rygorystycznie prze-
strzegany zakres obowiązków i odpowie-
dzialności – unikniemy wtedy zarzutów 
o chęć „przewiezienia się” na innych albo 
o nieuzasadnione „czepianie się”.

Typy osobowości pracowników

Chcemy dłuższych weekendów

5057,82 zł – tyle wyniosło prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w maju 2019 r. W porówna-
niu z kwietniem 2019 r. zmalało o 
2,5 proc.

5,4 proc. – tyle wyniosła szacowana 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej stopa bezrobo-
cia rejestrowanego w maju 2019 r. 
W kwietniu tego roku wynosiła 5,6 
proc., w maju 2018 r. jej wysokość 
osiągnęła 6,1 proc.

18,7 proc. (ok. 3,2 mld zł) – o tyle 
wyższe były wpływy do budżetu 
państwa z podatku CIT od stycznia 
do maja 2019 roku w porównaniu 
z analogicznym okresem 2018 roku.

14,1 proc. (144,4 mld zł) – o tyle 
większe były wydatki państwa od 
stycznia do maja 2019 roku w po-
równaniu z okresem styczeń-maj 
2018 r.

5 proc. – o tyle z powodu nie-
sprzyjającej pogody wzrosły ceny 
żywności w maju 2019 roku w po-
równaniu z tym samym miesiącem 
2018 roku.

1444 – tyle potwierdzonych przy-
padków odry zanotowano w Polsce 
od stycznia do maja 2019 roku. 
W tym samym okresie 2018 roku 
było ich zaledwie 78.

16 020 000
Tyle osób pracowało w gospodarce 
narodowej (łącznie z pracującymi w rol-
nictwie indywidualnym i w jednostkach 
budżetowych prowadzących działalność 
z zakresu obrony narodowej i bezpie-
czeństwa publicznego) według stanu na 
koniec 2018 r. (GUS). To o 2 proc. więcej 
niż rok wcześniej.

Nie jestem zatroskany o stan demokracji w Polsce. Znam 
Polskę, Polaków. Polska radzi sobie doskonale i tak będzie 
w przyszłości. Podobnie ich gospodarka. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z Polaków.

Donald Trump w czasie wizyty Andrzeja Dudy 
w Białym Domu
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Wypoczynek  
nad Bałtykiem

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU 
(CZĘŚĆ 6)

Jednym mieszkańcom Polski Wybrzeże kojarzyło się głównie z budową Gdyni, 
dokąd podążali za pracą, drugim przyszło odbywać służbę w Marynarce Wojennej, 
do której chętnie się zgłaszali jako ochotnicy, pragnąc poznać służbę na morzu. Inni, 
marzący o dalekich podróżach, po pomyślnie zdanym egzaminie wstępnym, zosta-
wali uczniami Państwowej Szkoły Morskiej. Obok nich osoby różnych specjalności, 
jak mechanicy, palacze, stewardzi, kucharze, także pragnący poznać świat, starali 
się o przyjęcie do załóg naszych statków handlowych czy transatlantyków.

Ale wielu mieszkańcom Polski nasz mały skrawek Wybrzeża kojarzył się przede 
wszystkim z wypoczynkiem nad morzem, zakosztowaniem rejsu po Zatoce Gdań-
skiej z zawinięciem na Hel Wandą czy Jadwigą. Były to nieduże statki pasażerskie, 
noszące imiona córek Józefa Piłsudskiego. 

Ten odcinek naszej historii poświę-
cimy wizerunkowi ówczesnego wczaso-
wicza, jaki odnotowała w swoich wspo-
mnieniach z pobytu na Helu Magdalena 
Samozwaniec, córka znanego malarza 
artysty Wojciecha Kossaka i siostra 
poetki Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej. Jej wspomnienia okraszone 
są wspaniałym humorem. Oto ich frag-
menty:

Hel jest cudowny. Ten wybór mórz 
jest rozczulający. Przyszło mi na myśl, 
patrząc na te dwa morza, tak niepodob-
ne do siebie, że przyjemnie byłoby mieć 
takich dwóch mężów żyjących w zupeł-
nej zgodzie ze sobą. Jednego łagodnego, 
ciepłego, ślamazarę o bardzo spokojnym 
temperamencie, jak pełne morze zasło-
nięte półwyspem od wiatrów, a drugiego 
ognistego bałwana, zmiennego i burzli-
wego, jak morze od strony zatoki. 

Na Helu do szyku należy być brudnym jak kominiarz. Na świeżo przybyłego czy-
stego jeszcze gościa spoglądają heleni z odrazą. Dobrze widziane są zgrzebne gołe 
nogi koloru ziemi, odziane w stare pantofle tenisowe w czarny desenik. Właściciele 
pensjonatów przyczyniają się w dużej mierze do rozpowszechnienia tej zdrowej ską-
dinąd mody (brud nie dopuszcza do skóry zarazków), wydzielając gościom ciepłą 
wodę w minimalnych ilościach (po garnuszku na głowę)…

Autorka wspomnień, mieszkająca na stałe w Krakowie, miała sen, że wyszła 
któregoś razu na krakowskie Błonia zupełnie rozebrana, tylko w pantofelkach i z pa-
rasolką. Ów sen sprawdził się na Helu.

Nie myślałam wtedy, 
że mój sen zrealizuje się, 
i że kiedyś będę spacero-
wać prawie bez niczego w 
gronie równie lekko jak ja 
ubranych matron po ulicz-
kach Helu, tej perły nasze-
go Wybrzeża. Wprawdzie 
ta perła jest czarna z po-
wodu węglowego miału, 
który nie wiem dlaczego 
pokrywa grubą warstwą 
uliczki i dróżki, ale jest 
bezcennym klejnotem, 
który znaleźliśmy na szyi 

odgrzebanej z popiołów Polski. Wyjście w piżamie do restauracji na śniadanie albo 
w zgoła przewiewnym deshabillu nie dziwi tu nikogo! Za to nieprzyzwoicie wygląda 
dama, która włoży na siebie pończochy i kapelusz. Prawie gołe girlsy, w kolorowych 
beretach, wytykają palcami ubraną od stóp do głów osobę i chichoczą w opalony 
kułak. Boję się, że taki pobyt na Helu cofnie naszą kulturę wstecz do najdawniejszych 
czasów, kiedy to czczono słońce, księżyc i wodę, kiedy o ondulacji nie było mowy, a 
człowiek ubrany w tailleur z liści nie mył się nigdy. Nie wiem, czy powróciwszy do 
miasta, będę potrafiła wejść w pończochy, kapelusz i suknię i czy będę odczuwała 
potrzebę gorącej kąpieli w wannie. Każdy z nas ma tendencję do zrzucania z siebie 
wszelkiej kultury i dlatego czujemy się tak świetnie na Helu.

Całość wspomnień Magdaleny Samozwaniec z pobytu na Helu została opubli-
kowana w tygodniku „Świat” z 18 sierpnia 1928 roku. Przedrukowano je w „Gońcu 
Kresowym” nr 2 z roku 2017, wydawanym w Białymstoku.

Aleksander Miśkiewicz
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Magdalena Samozwaniec. 
Portret Wojciecha Kossaka.

Chociaż według encyklopedii urlop 
to czas wolny od świadczenia pra-
cy przez pracownika przewidziany 
przepisami prawa, to urlop rozu-
miany jako odstępstwo od rutyny 
dnia codziennego jest potrzebny 
każdemu, niezależnie od tego, czy 
pracuje się na etacie, czy nie.

Nawet jeśli mamy różnorodne obo-
wiązki, w codzienności każdego prędzej 
czy później zapanuje rutyna. Budzimy 
się, szykujemy do wyjścia, jedziemy do 
pracy. Praca, zakupy, pranie, sprząta-
nie, prasowanie, obiad, kolacja, film 
lub książka. Niezauważalnie wpadamy 
w kierat codzienności, a urlop ma spra-
wić, abyśmy wyszli ze strefy komfortu, 
pojechali w inne miejsce, poznali no-
wych przyjaciół. Urlopowe przełamanie 
nawyków może sprawić, że poczujemy 
się lepiej, na sprawy, które do tej pory 
spędzały nam sen z powiek, spojrzymy 
inaczej, znajdziemy inspirację i nowe 
pomysły. Urlop spędzony w nowym 
miejscu, wśród innych ludzi, działa jak 
restart, dodaje nam energii, optymizmu 
i poprawia samopoczucie.

Urlop i związany z tym wypoczynek 
jest ważny, bo jego brak niszczy w nas 
kreatywność i motywację. Osoby prze-
męczone traktują pracę jak przykry 
obowiązek. Ci, którzy nie znajdują 
czasu na odpoczynek, słabiej radzą 
sobie z rozwiązywaniem problemów, 
są mniej wydajni w realizacji zadań 
w porównaniu z tymi, którzy potrafią 
odpoczywać. 

Brak wypoczynku odbija się też na 
zdrowiu, przepracowane kobiety czę-
ściej zapadają na depresję, mężczyznom 
grożą zawały serca. Warto obserwować 
swój organizm i odczytać sygnały, które 

Czas wakacji, czas relaksu
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Hel. Chata rybacka przy ul. Wiejskiej 33.  
Zdjęcie współczesne.

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

– jeśli rozpoznamy je u siebie – powin-
ny nas niepokoić, bo organizm daje 
nam wyraźne znaki, że czas na odpo-
czynek.

Chroniczne zmęczenie – sen nie 
przynosi nam odpoczynku, po nocy 
wstajemy z łóżka i czujemy się tak, jak-
byśmy wcale nie spali. Proste poranne 
czynności sprawiają problemy, w pracy 
myślimy, by zaznać wreszcie spokoju, 
odpocząć, zasypiamy przy telewizorze. 

Apetyt – permanentne zmęczenie 
może powodować również problemy 
z łaknieniem. Może to być brak apety-
tu, jedzenie przestaje nam smakować, 
może wystąpić także nadmierny apetyt. 
„Zajadamy” stres w pracy, nie licząc się 
z późniejszymi skutkami, na przykład 
nadwagą. Chcemy w ten sposób na-

12 sierpnia obchodzimy 
Światowy Dzień Pracoholików

Pracoholizm, podobnie jak inne „holizmy”, to uzależnienie psychiczne, które objawia 
się obsesyjną potrzebą ciągłego wykonywania pracy, przez co cierpią inne obszary życia, 
a zwłaszcza relacje społeczne. Typowe oznaki pracoholizmu to: niepokój, wyobcowanie 
z życia społecznego i rodzinnego, bóle głowy, stawów, kłopoty ze snem, odpoczynkiem, 
trudności z koncentracją. Pracoholik nieustannie odczuwa impuls, który każe mu nie-
ustająco pracować, przy czym z czasem, pomimo że poświęca pracy niemalże cały swój 
czas, jego kreatywność i efektywność maleje. 

Według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez CBOS (na zamówienie Mini-
sterstwa Zdrowia) najbardziej zagrożone pracoholizmem są kobiety w wieku 34-44 lata 
pracujące na umowę zlecenie/dzieło lub samozatrudnione. 

tychmiast poprawić sobie samopoczu-
cie, poczuć się lepiej.

Infekcje – zmęczony, zestresowany 
człowiek jest podatny na infekcje. Cią-
gle „przyklejają się” różne przeziębienia, 
grypy, katary itp. 

Potrzeba snu – stale chodzimy senni, 
niedospani, a niekiedy w chwilach bez-
ruchu głowa sama opada, nie możemy 
pozbyć się senności nawet wtedy, gdy w 
nocy śpimy przepisowe osiem godzin. 

Stale podkrążone i zaczerwienione 
oczy – ten objaw zmęczenia może doty-
czyć wszystkich, nie tylko pracujących 
przy komputerze, problemy z oczami 
często mają przepracowani spawacze, 
stolarze, osoby pracujące na powietrzu 
i mające kontakt z alergenami. 

Bóle psychosomatyczne, częste 
bóle głowy i mięśni – przyczyną tych 
dolegliwości jest najczęściej spędzanie 
czasu w wymuszonej, tej samej pozycji 
ciała. Może je spowodować codzienna, 
wielogodzinna praca przy komputerze, 
praca spawacza, dentysty itp. Skutkiem 
jest przemęczenie i brak energii. 

Dłuższy wypoczynek sprawi, że 
poprawi nam się nastrój, wzrośnie 
wewnętrzna motywacja, zadania wy-
magające kreatywności będziemy wy-
konywać lekko, a efektywność naszej 
pracy stanie się zadowalająca. 

Nie odmawiajmy więc sobie wypo-
czynku, weźmy urlop.

Renata Tkaczyk
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Dłuższy wypoczynek sprawi, 
że poprawi nam się nastrój, 
wzrośnie wewnętrzna 
motywacja, zadania 
wymagające kreatywności 
będziemy wykonywać lekko, 
a efektywność naszej pracy 
stanie się zadowalająca.  
Nie odmawiajmy więc sobie 
wypoczynku, weźmy urlop.

Zmęczenie, depresja,  
zawał...?

To nie dla mnie!
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Przez dwa dni – 3 i 4 czerwca – Tczew wspominał i upamiętniał wybory 
czerwca 1989 roku. W sali restauracji Piaskowa Piotra Rezmera odbyła się 
projekcja wystąpienia Lecha Kaczyńskiego z wiecu na ówczesnym placu 
Wolności, dzisiaj placu Hallera. 

O wyborach
4 czerwca w Tczewie 

27 maja 1989 roku licznie zgromadzeni słuchali słów przyszłego senatora, a póź-
niej prezydenta RP, o prawie do swobodnego negocjowania pracowników z pra-
codawcą, o przyszłym ustroju samorządowym, o państwie prawa dla rządzonych 
i rządzących. U boku Kaczyńskiego stali Olga Krzyżanowska i Bogdan Lis. 

Pokaz poprzedziło wręczenie przez tczewskiego posła Kazimierza Smolińskiego statu-
etki marszałka Piłsudskiego Czesławowi Czyżewskiemu z „Gazety Tczewskiej” w uznaniu 
ówczesnych zasług i nieustannego podtrzymywania patriotycznego ducha w Tczewie.

Czyżewski był filarem podziemnej poligrafii w mieście. Patriotyzm i pasję wy-
dawniczą odziedziczył po dziadku – wydawcy polskiej „Gazety Gdańskiej” w Wol-
nym Mieście.

Głos zabrał również przewodniczący gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla. 
Ostre dźwięki gitary i charakterystyczny głos Zbyszka Stefańskiego przypomniały 
o solidarnościowych korzeniach tamtego wyborczego zrywu. Na sali obecni byli 
niemal wszyscy żyjący organizatorzy kampanii wyborczej w Tczewie w 1989 roku. 
Zaangażowani w komitet wyborczy, a wcześniej w odradzającą się „Solidarność”. 
To między innymi Roman Bojanowski, zwolniony na początku lat 80. kierowca 
PKS, zatrzymany jako drukarz podziemnej „Gazety Tczewskiej”, w tamtym czasie 

przewodniczący lokalnych struktur 
odradzającej się „Solidarności”, i 
Marian Sarnowski „Meki”, kierow-
nik biura powstałego wówczas na 
ul. Podmurnej Międzyzakładowego 
Komitetu Organizacyjnego „Soli-
darności”, muzyk, organizator kon-
certów. To on właśnie przygotował 
i prowadził tamten pamiętny wiec 
wyborczy. 

Był też niezwykle szanowany i 
lubiany w Tczewie ksiądz Stanisław 
Cieniewicz, kapelan „Solidarności”. 
Bez jego wsparcia, nie tylko ducho-
wego, organizatorzy tamtej kampa-
nii nie mieliby takiej siły. Ksiądz, 
w czasie, kiedy jeszcze działała SB, 
użyczał salki katechetycznej na spo-
tkania półlegalnej „Solidarności”. 
Wcześniej nękany był przez służby 
za organizację mszy za ojczyznę i 
wspieranie podziemia. 

Uczestnicy spotkania wspominali 
nieżyjącego już Zdzisława Jaśkowia-
ka z kolejowej „Solidarności”. 

Obecni byli także Paweł i Piotr 
Babińscy. Paweł, uczestnik ruchu 
Wolność i Pokój, aktywny podczas 

wyborów. Piotr – niżej podpisany autor oprawy wieców wyborczych w postaci 
ogromnych spadochronów ze znakiem „Solidarności”. – Desant „Solidarności” – tak 
nazywali te wiece mieszkańcy małych miast – wspominał Czesław Czyżewski. 

W drugi dzień obchodów 4 czerwca w pięknej sali koncertowej tczewskiego 
Centrum Kultury i Sztuki odbył się koncert Polskiej Orkiestry Kameralnej z Sopotu 
pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Przed wejściem do budynku dawnego Domu 
Kultury Kolejarza ustawiona została tablica upamiętniająca wizytę Lecha Kaczyń-
skiego wiosną 2010 roku. Organizatorem tej części obchodów był prezydent miasta 
Mirosław Pobłocki, a także starosta tczewski Mirosław Augustyn.

Piotr Babiński
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Kolejny raz artyści malarze z Grod-
na odwiedzą Gdańsk, tym razem 
w ramach wydarzenia kulturalne-
go pod nazwą „Gdańsk – Grodno. 
Wspólna historia, wspólne losy”. 
Organizatorem wydarzenia jest Po-
morska Fundacja Edukacji i Pracy, 
na zaproszenie której przyjeżdża 
ośmiu artystów. Będą oni uczest-
niczyć w plenerze miejskim, jego 
tematem jest 80 rocznica wybuchu 
II wojny światowej oraz Gdańsk wi-
dziany jako miasto, w którym naro-
dziła się „Solidarność”.

W zeszłym roku gościliśmy grupę 
artystów z Grodzieńszczyzny, twórców 
wystawy malarstwa patriotycznego 
przygotowanej z okazji jubileuszu set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wystawa spotkała się 
z dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Trójmiasta, obejrzało ją kilka tysię-
cy osób, a w lekcjach historii przygoto-
wanych na jej podstawie wzięło udział 
ponad 500 uczniów pomorskich szkół.

Malarskim plenerem miejskim, a na-
stępnie wystawą poplenerową fundacja 
chce pokazać najnowszą historię Gdańska 
widzianą z perspektywy Polaków pocho-
dzących z Grodna i współczesnej Biało-
rusi. Będzie to wydarzenie, które łączy i 
uczy. Jest to ważne dla tych mieszkańców 
Gdańska i Pomorza, którzy pochodzą z 
Kresów. Oba miasta, Gdańsk i Grodno, 
podobnie ucierpiały podczas II wojny 
światowej, której 80 rocznicę będziemy 
wspominać. Oba miasta zostały znisz-
czone przez Armię Czerwoną. Ich los 
po wojnie również był podobny, miasta 
znalazły się w strefie wpływów Związku 
Sowieckiego, chociaż  Gdańsk wrócił do 
Polski, a Grodno znalazło się w ZSRS. 

Gdańsk – miasto, w którym zaczęły 
się demokratyczne przemiany, miasto, 
w którym powstała „Solidarność”, stał 
się inspiracją dla wielu Polaków miesz-
kających w Grodnie. Ówczesne władze 

PLENER MALARSKI

Artyści z Grodna znów w Gdańsku

Białorusi nazywały Grodzieńszczyznę 
„strefą ryzyka”. Powstało wtedy w mie-
ście wiele niezależnych wydawnictw, or-
ganizowano wystawy i zebrania. Można 
było poczuć powiew wolności. Niestety, 
ówczesna władza rozprawiła się z wolno-
ściowymi dążeniami. Dzisiaj wielu Pola-
ków mieszkających w Grodnie utrzymuje 
ścisły kontakt ze swoją ojczyzną. Należy 
do nich także grupa artystów malarzy. 
Temat pleneru został sformułowany tak, 
aby uczestniczący w wydarzeniu artyści 
byli ukierunkowani na poszukiwanie 

Andrzej Filipowicz, Stocznia.

śladów duchowej charakterystyki mia-
sta, jego genius loci.

Patronat medialny nad wydarze-
niem sprawują: „Magazyn Solidarność”, 
TVP3 i Radio Gdańsk.

Plener rozpocznie się 20 sierpnia, 
30 sierpnia w Sali BHP w Gdańsku za-
planowano wernisaż, a sama wystawa 
potrwa do 15 października. Wstęp bez-
płatny, zapraszamy.

Program dofinansowano ze środków 
Miasta Gdańska.

Renata Tkaczyk 
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Rok 1989. Spadochrony ze znakiem 
„Solidarności”.

Uczestnicy rocznicowego spotkania w Tczewie.

Związkowi emeryci należący do 
Organizacji Terenowej Emerytów 
i Rencistów NSZZ ,,Solidarność” 
w Gdańsku spędzają aktywnie wolny 
czas. Komisja Terenowa, której prze-
wodniczy Iwona Pawlaczyk, organi-
zuje różnego rodzaju spotkania, pre-
lekcje, a także wyjazdy. 8 czerwca 44 
związkowców z KTEiR uczestniczyło 
w wycieczce do Krynicy Morskiej oraz 
zaprzyjaźnionej parafii Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła w Jan-
tarze prowadzonej przez proboszcza 
ks. kanonika Marka Mierzwę. W dro-
dze do Krynicy Morskiej związkowi 
seniorzy zatrzymali się przy planowa-
nym przekopie przez Mierzeję Wiśla-
ną. W rejonie Krynicy Morskiej odby-
li krótki spacer na punkt widokowy 
,,Wielbłądzi garb”, po czym zwiedzili 
inne atrakcje nadmorskiej miejscowo-
ści. W Jantarze, oprócz uczestnictwa 
we mszy św. odprawionej w intencji 
NSZZ ,,Solidarność” przez ks. pro-

Seniorzy na pikniku w Jantarze

boszcza Marka Mierzwę, gdańscy 
emeryci urządzili na terenie parafii 
piknik z pieczeniem kiełbasek przy 

ognisku. Droga powrotna do Gdańska 
upłynęła w wesołej, luźnej atmosferze 
przy śpiewie piosenek. 

Związkowcy z KTEiR na wycieczce do Krynicy Morskiej oraz parafii Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła w Jantarze.
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W czerwcu 1984 roku podczas procesji Bożego Ciała w Gdańsku po raz 
pierwszy publicznie wystąpili konfratrzy Bractwa Oblatów św. Brygidy. Było 
ich wówczas kilkuset. Pół roku wcześniej, w styczniu 1984 roku, 43 pracow-
ników Stoczni Północnej złożyło ślubowanie w kościele św. Brygidy.  

35 lat oblatów  
od świętej Brygidy

35 lat po tych wydarzeniach w historycznej Sali BHP w Gdańsku wręczono 
odznaczenia państwowe członkom bractwa, które w latach 80. ubiegłego wieku 
pomagało rodzinom represjonowanych, między innymi pracownikom zwalnianym 
z pracy za działalność związkową. Wielu konfratrów za swoją służbę było represjo-
nowanych. Podczas uroczystości, która odbyła się 17 czerwca, wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, w imieniu prezydenta RP, wręczył odznaczenia państwowe współ-
twórcom, organizatorom i działaczom Bractwa Oblatów. 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Dariusz Bolewski, Adam Jerzy 
Drąg, Paweł Slezyngier i Mieczysław Wędrowski. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski otrzymali: Marian Bogdanowicz, Krystyna Łyszcz, Tadeusz Ostropolski i Zbi-
gniew Szczechowiak. Początki bractwa to styczeń 1982 roku i Kasa Wzajemnej Pomocy, 
której zadaniem było niesienie pomocy rodzinom kolegów represjonowanych po 13 
grudnia 1981 roku. – Nikt z nas nie wiedział, jak potoczą się nasze losy. Ale wiedzie-
liśmy, że musimy sprzeciwić się niegodziwości i niesprawiedliwości, których w stanie 
wojennym doświadczali nasi przyjaciele i koledzy z pracy – powiedział Adam Drąg.

Inicjatywę stoczniowców poparł ks. Henryk Jankowski, ówczesny proboszcz 
kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Udostępnił bractwu pomieszczenia parafialne  
i zaproponował dopisanie do przygotowywanego statutu punktu dotyczącego po-
mocy represjonowanym i ich rodzinom.

Wśród gości uroczystości był też prof. Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego 
oddziału IPN, który podziękował odznaczonym za ich poświęcenie. Kolejnym 
punktem wydarzenia była promocja książki „Aby wszyscy byli jedno. Powstanie  
i działalność Bractwa Oblatów św. Brygidy” wydanej przez gdański oddział IPN. 

(asg)

Uroczystość w Sali BHP.
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Kilkanaście osób z grona gdańskiej nauki i opozycji antykomunistycznej podpisało się pod listem otwartym 
skierowanym do prezydent miasta Gdańska. Wyrazili w nim swoje zaniepokojenie wypowiedziami uczestników 
gdańskiego życia publicznego, w których fałszowana jest historia Gdańska i Polski. 

Przeciw zakłamywaniu historii
LIST OTWARTY DO PREZYDENT GDAŃSKA

Gdańsk, 6 czerwca 2019 roku

Szanowna Pani 
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowna Pani Prezydent,
z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy kolejne wypo-

wiedzi uczestników gdańskiego życia publicznego, w których 
fałszowana jest historia Gdańska i Polski, a historyczne od-
niesienia w całkowicie nieuprawniony sposób stosowane są do 
krytycznego opisu dzisiejszej rzeczywistości politycznej. Nara-
stająca brutalizacja języka debaty o naszym mieście i o naszym 
państwie prowadzi do dalszego demontowania wspólnoty two-
rzonej przez mieszkańców, pogłębiania podziałów społecznych 
a w efekcie może skutkować kompromitacją naszego samorzą-
du, reprezentującego przecież wszystkich gdańszczan.

W związku z tym, że autorami wypowiedzi, na które chce-
my zwrócić uwagę, są przedstawiciele Pani środowiska politycz-
nego, pozwalamy sobie skierować ten list na Pani ręce.

Szanowna Pani Prezydent,
Pani zastępca stwierdził niedawno, że przyczyną wybuchu II 

wojny światowej było „złe słowo”. Najwyraźniej nawiązując do 
współczesnego, mglistego i często wykorzystywanego w walce po-
litycznej pojęcia „mowy nienawiści” wskazał wprost, iż Polacy są 
współodpowiedzialni za rozpętanie najbardziej krwawego konfliktu 
w dziejach ludzkości. Trzy tygodnie później, podczas sesji Rady Mia-
sta Gdańska, w trakcie dyskusji o przyszłości terenów Westerplatte, 
jeden z radnych Pani ugrupowania porównał rzeczywistość dzisiej-
szej Polski do najgorszych czasów panowania komunizmu. Inna rad-
na z koalicji tworzącej Pani zaplecze polityczne przyrównała z kolei 
działania „rządu w Warszawie” (sic!) do interwencji zaborców.

Pani, Pani Prezydent, nie próbowała powstrzymać tych wy-
powiedzi. Nie prostowała Pani prowokacyjnych kłamstw o pol-
skiej historii. W naszej ocenie nie wykonała Pani żadnego gestu, 
który obniżyłby temperaturę sporu. Przeciwnie, podobnie jak 
wielokroć wcześniej, wygłosiła Pani konfrontacyjną przemowę, 
nazywając Rzeczpospolitą Polską „państwem opresyjnym”.

Szanowna Pani Prezydent,
II wojnę światową wywołali Niemcy na mocy politycznej 

decyzji dążącego do podboju Europy Adolfa Hitlera. Współcze-

sna Polska jest krajem ludzi wolnych; państwem suwerennym 
i demokratycznym. Działania polskiego rządu posiadają demo-
kratyczną legitymację. Inicjatywa mająca na celu stworzenie 
przez państwo nowego muzeum na terenie Westerplatte nie 
jest aktem agresji ani przygotowaniem do aneksji terytorialnej. 
Gdańsk jest częścią Polski, a gdański samorząd częścią polskiej 
administracji publicznej.

Dyskutując o interpretacjach wydarzeń historycznych czy 
spierając się, nawet najostrzej, o ocenę dzisiejszej Polski, powin-
niśmy szanować fakty i reguły cywilizowanej debaty. Powinni-
śmy też, niezależnie od poglądów politycznych czy partyjnych 
afiliacji, kierować się nadrzędną zasadą odpowiedzialności 
i lojalności wobec własnego państwa. Wciąż wierzymy, że 
w Gdańsku jest to możliwe, dlatego apelujemy do Pani Prezy-
dent o poprzedzone głęboką refleksją działania, dzięki którym 
będziemy mogli przywrócić życiu publicznemu w naszym mie-
ście należny spokój i powagę.

Sygnatariusze listu:
1.  Joanna Duda-Gwiazda – działaczka opozycji antyko-

munistycznej
2.  Andrzej Gwiazda – działacz opozycji antykomunistycznej
3.  Czesław Nowak – działacz opozycji antykomunistycznej
4.  Kacper Płażyński – przewodniczący Klubu Radnych 

Prawa i Sprawiedliwości
5.  prof. zw. Jerzy Falandysz – Uniwersytet Gdański
6.  prof. zw. Andrzej Stepnowski – Politechnika Gdańska
7.  prof. zw. Marek Czachor – Politechnika Gdańska
8.  prof. zw. Wojciech Bartoszek – Politechnika Gdańska
9.  prof. zw. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Me-

dyczny
10.  prof. zw. Piotr Doerffer – Instytut Maszyn Przepływo-

wych PAN
11.  dr hab. Jakub Stelina, prof. UG – Uniwersytet Gdański
12.  dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG – Uniwersytet 

Gdański
13.  dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG – Uniwersytet Gdański
14.  dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, prof. GUM – Gdański 

Uniwersytet Medyczny
15.  dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG – Politechnika Gdań-

ska
16.  dr hab. inż. Henryk Lasota – Politechnika Gdańska
17.  dr hab. inż. Maciej Pawłowski – Politechnika Gdańska

Uroczystość połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy odbyła się  
26 czerwca. – Myślałem o tej inicjatywie już dawno temu – przyznaje Edward 
Formella, główny inicjator nadania rondu imienia ks. Hilarego Jastaka. 

Rondo ks. Jastaka w Wejherowie poświęcone

 Żeby formalnościom stało się za-
dość, w kwietniu Rada Miejska podjęła 
uchwałę w tej sprawie. – Ksiądz prałat, 
dr teologii i kapelan „Solidarności”, pod-
czas wydarzeń grudniowych wspierał 
rodziny osób zabitych w zamieszkach 
ulicznych – czytał uzasadnienie Henryk 
Jarosz. – Podczas strajku na Wybrzeżu, 
17 sierpnia 1980 roku na prośbę stocz-
niowców ks. Jastak odprawił mszę św. w 
gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej. 
Była to pierwsza w PRL msza polowa w 
zakładzie pracy. Podczas stanu wojen-
nego aktywnie wspierał ruch oporu i 
pomagał uwięzionym. Ks. Hilary Jastak 
propagował historię i zwyczaje Kaszu-
bów, zawsze stawał po stronie słabszych 
i pokrzywdzonych. Nadanie rondu jego 
imienia jest okazją do uczczenia pamięci 
tej osoby i przypomnienia wartości, któ-
rym się poświęcił.  

 Rondo znajduje się u zbiegu ulic 
Augustyna Necla, Alfonsa Chmielew-
skiego oraz Adama Asnyka... – który 
pięknie opisywał nasz kraj. Tęsknił za 
ojczyzną wolną i chciał jej służyć – mó-
wił ks. prałat Daniel Nowak, dziekan 
Dekanatu Wejherowo. – Patroni tych 
ulic są związani z Kaszubami i uzupeł-
niają to, czego pragnął Asnyk. A teraz 
święcimy rondo, które w szczególny 
sposób będzie nam przypominało 
o księdzu Hilarym Jastaku, piewcy 
Kaszub, ale przede wszystkim obrońcy 
naszej ojczyzny na Pomorzu. 

W uroczystości wzięli udział m.in.: 
Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, posłowie Małgorzata 
Zwiercan i Janusz Śniadek, przedstawi-
ciele samorządu miasta oraz powiatu 
wejherowskiego, poczty sztandarowe 

i kompania reprezentacyjna Marynar-
ki Wojennej RP. 

– Spotkaliśmy się przy rondzie, 
ronda mają być bezpieczne i ułatwiać 
jazdę. Ale jest jeszcze jeden element. 
To miejsca, którym możemy nadawać 
nazwy i w ten sposób upamiętnić oso-
by, wydarzenia i bardzo ważną dla nas 
historię – powiedział prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebandt, dziękując 
osobom, które wystąpiły z pomysłem 
poświęcenia miejsca ks. Hilaremu.  
– To postać bardzo istotna. Więc jestem 
wdzięczny, że pamiętacie o osobach, 
które odznaczyły się patriotyzmem  
i odwagą. Dziś, poprzez to rondo i tabli-
cę, również inni będą pamiętać. 

– Można powiedzieć, że ks. Hilary 
Jastak zostawił nam pewne dziedzic-
two – dodała Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. – Nam, mieszkańcom 
Wejherowa i Kaszubom ta postać jest 
dobrze znana i czerpiemy z jej dorobku, 
ale być może również inne osoby, które 
tędy będą przejeżdżać i zobaczą rondo, 

zastanowią się kim, był ks. Hilary Jastak. 
A to bardzo ważna wartość dodana. 

Po złożeniu kwiatów odsłonięta 
została pamiątkowa tablica upamięt-
niająca, jak można przeczytać, „ka-
pelana Solidarności Stoczni Gdynia, 
syna Ziemi Kaszubskiej”, a podpisana 
przez Wejherowską Wspólnotę Pokoleń 
„Solidarność”. Następnie w kościele św. 
Karola Boromeusza odprawiona została 
się jeszcze msza św. z udziałem kompa-
nii reprezentacyjnej MW. 

Ksiądz Hilary Jastak zmarł 17 stycznia 
2000 roku. Głównym pomysłodawca upa-
miętnienia go w Wejherowie był Edward 
Formella (wspierany przez Mieczysława 
Sellina oraz Henryka Jarosza). – Zasłu-
żył sobie na to – mówi Edward Formella.  
– Chwała wszystkim, którzy przybyli na 
uroczystość. Myślę, że teraz wiele osób 
lepiej zapozna się z historią. Rondo na 
pewno będzie odwiedzane podczas uro-
czystości, do udziału w których zaprasza-
my wszystkich mieszkańców. (witt)

Uroczystość poświęcenia ronda ks. Hilarego Jastaka miała miejsce 26 czerwca 2019 r. 
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ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W ubiegłym roku z zasiłku macierzyńskiego korzystało ponad 737 tysięcy ro-
dziców – zarówno matek, jak i ojców. Warto więc przypomnieć, czym jest zasiłek 
macierzyński, z jakiego tytułu można go otrzymać oraz czym różni się od urlopu 
macierzyńskiego. 

Każdej pracującej mamie, która urodziła dziecko, przysługuje 20 tygodni urlo-
pu macierzyńskiego (6 może wykorzystać jeszcze przed porodem). Okres ten 
może się wydłużyć, jeśli urodzi się więcej niż jedno dziecko. 14 tygodni urlopu 
macierzyńskiego zarezerwowane jest wyłącznie dla mamy dziecka, pozostałe 
może wykorzystać tata, pod warunkiem jednak, że objęty jest ubezpieczeniem 
chorobowym. 

Po urlopie macierzyńskim rodzice mogą też skorzystać z 32 tygodni urlopu 
rodzicielskiego, którymi mogą dysponować między sobą Nie musi być on wyko-
rzystany w pełnym wymiarze. Można go podzielić nawet na cztery części i brać 
sukcesywnie, aż do roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. 

Dodatkowo ojcowie mogą do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia sko-
rzystać z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Może zostać on wykorzystany jedno-
razowo albo w nie więcej niż w dwóch tygodniowych częściach. 

Osoby, które korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego 
oraz są objęte ubezpieczeniem chorobowym, mają prawo do zasiłku macierzyńskie-
go. W ubiegłym roku na Pomorzu taki zasiłek pobierało w sumie ponad 47 tysięcy 
rodziców, z czego niemal 13 tysięcy mężczyzn.

To, w jakiej wysokości otrzymamy zasiłek, zależy też od formy, w której z niego 
korzystamy. Opcji jest kilka. Jeśli zdecydujemy się wykorzystać jedynie 20 tygodni 
urlopu macierzyńskiego, otrzymamy całość wynagrodzenia. Jeżeli po tym czasie 
weźmiemy urlop rodzicielski, to przez 6 tygodni dostaniemy 100 procent wynagro-
dzenia, a później 60 procent. Gdy od razu zdecydujemy się na urlop macierzyński 
i rodzicielski, to od początku do końca jego trwania, czyli przez 52 tygodnie, otrzy-
mamy 80 procent wynagrodzenia. Na złożenie wniosku mamy 21 dni od urodzenia 
dziecka. 

 
Krzysztof Cieszyński 

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Zasiłek macierzyński – wsparcie 
dla świeżo upieczonych rodziców

Odróżnienie pojęć niepełnosprawność i niezdolność do pracy bywa trudne. 
Tymczasem to dwa zupełnie różne pojęcia. Posiadanie orzeczeń w ich sprawie 
w żaden sposób nie zabrania podejmowania pracy. 

Niepełnosprawność jest związana z naruszeniem sprawności organizmu oraz 
z utrudnieniem, ograniczeniem bądź niemożnością wypełniania ról społecznych. 
Dzieli się na trzy stopnie: znaczny, umiarkowany i lekki. Orzekają o niej zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ich orzeczenie pozwala na nabycie do-
datkowych uprawnień, takich jak karta parkingowa, ulgi podatkowe, możliwość 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne czy otrzymanie świadczenia z pomocy 
społecznej. 

Niezdolny do pracy jest natomiast ten, kto całkowicie lub częściowo utracił 
zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie 
rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu. O niezdolności do pracy orzekają 
lekarze orzecznicy ZUS.  Również ona ma trzy stopnie. Z takim orzeczeniem wiąże 
się możliwość ubiegania o rentę z tytułu niezdolności do pracy, tzw. rentę wypad-
kową, rentę socjalną lub rentę szkoleniową. 

Orzeczenie o niepełnosprawności nie ma wpływu na orzeczenie o niezdolności 
do pracy. Jeśli w wypadku straciliśmy nogę, a pracowaliśmy przy komputerze, to 
możemy zostać uznani za niepełnosprawnych, jednak dalej będziemy mogli wy-
konywać tę pracę bądź inną po przekwalifikowaniu. Orzeczenie o niezdolności do 
pracy jest natomiast równoznaczne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 
Natomiast nigdy nie jest na odwrót. 

Orzeczenie o niezdolności do pracy nie oznacza zakazu jej podejmowania. Na-
wet jeśli pracownik posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji, może pracować, jeśli zezwoli na to lekarz medycyny pracy i taka 
osoba sama czuje się na siłach pracę podjąć. Często bariery przed podjęciem pracy 
występują  w świadomości samych osób z niezdolnych do pracy bądź pracodawców 
sugerujących się brzmieniem orzeczenia. 

Trzeba pamiętać, że renta osób, które jednocześnie pracują, może zostać obni-
żona. Wszystko zależy od uzyskiwanego dochodu. Jeśli wynagrodzenie za pracę 
(brutto) przekracza 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym 
miesiącu, to renta ulega zmniejszeniu. Zawiesza się ją, gdy dochód przekroczy 130 
proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Krzysztof Cieszyński 
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Niepełnosprawność to nie zawsze 
niezdolność do pracy, a żadne 
orzeczenie nie zabrania pracować

Od 1 lipca br. można składać online  
wnioski o świadczenie „500 plus” 
także na pierwsze dziecko w rodzi-
nie. Najpewniej pierwsze wypłaty 
ze świadczenia na każde dziecko 
do 18 roku życia trafią do rodzicó-
w, którzy złożą wniosek drogą elek-
troniczną, już w lipcu tego roku.

Aby uzyskać prawo do „500 plus” na 
nowych zasadach, rodzic dziecka, na 
które obecnie nie pobiera świadczenia, 
musi złożyć wniosek od 1 lipca do 30 
września 2019 r. Jeśli złoży wniosek po 
30 września, świadczenie będzie wypła-
cone od miesiąca złożenia wniosku, bez 
wyrównania za minione trzy miesiące.

– Liczymy, że samorządy, podobnie 
jak dotychczas, będą sprawnie realizo-
wać program i pierwsze pieniądze trafią 
do rodziców w lipcu – powiedziała Bo-
żena Borys-Szopa, od 4 czerwca tego 
roku szefowa Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 lipca br. program „Rodzina 
500 plus” obejmie wszystkie dzieci do 
18 roku życia, również te pierwsze i je-
dyne w rodzinie. Bez kryterium docho-
dowego. Od 1 lipca br. możliwe będzie 
składanie wniosków o świadczenie na 
pierwsze dziecko drogą elektroniczną 
(kanał bankowości elektronicznej, por-
tal Emp@tia oraz portal PUE ZUS), a 
od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną.

Złożenie wniosku w okresie lipiec 
– sierpień 2019 r. oznacza, że świadcze-

nie z wyrównaniem od lipca zostanie 
wypłacone najpóźniej do 31 październi-
ka br. Terminy wypłaty świadczenia są 
określone ustawowo, w ubiegłych latach 
pieniądze były jednak wypłacane nawet 
w tym samym miesiącu, w którym ro-
dzice złożyli wniosek.

Po nowelizacji ustawy i rozszerzeniu 
programu na każde dziecko procedu-
ry przyznawania świadczenia zostały 
uproszczone. Przyznanie świadczenia 
nie będzie wymagało wydawania i do-
ręczania decyzji administracyjnej.

Uwaga. Złożenie wniosku we wrze-
śniu br. daje gwarancję wypłacenia 
świadczenia z wyrównaniem od lip-
ca, najpóźniej do 30 listopada br. Jeśli 
jednak rodzic/opiekun dziecka złoży 
wniosek po 30 września, świadczenie 

będzie przysługiwać od miesiąca zło-
żenia wniosku. I tak na przykład złoże-
nie wniosku w październiku oznacza, 
że świadczenie zostanie wypłacone do 
końca roku, ale z wyrównaniem właśnie 
od października, wniosek złożony w 
listopadzie br. to wypłata z wyrówna-
niem od listopada do 31 stycznia 2020 r. 
Rodzice, którzy mają obecnie przyzna-
ne (do 30 września 2019 r.) świadcze-
nie na drugie i kolejne dzieci, składają 
od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek 
o ustalenie prawa do świadczenia na 
wszystkie dzieci. 

– Na podstawie jednego wniosku od 
1 lipca br. zostanie im przyznane prawo 
do świadczenia na pierwsze dziecko (na 
które obecnie nie pobierają „500 plus”), 
natomiast od 1 października br. na pozo-
stałe dzieci (na które świadczenia są już 
przyznane do końca września br.) – przy-
pomina minister Bożena Borys-Szopa.

Program „500 plus” po zmianach obej-
mie około 6,8 miliona dzieci. Była minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta 
Rafalska informowała, że koszt programu 
w 2019 roku wyniesie 31 miliardów zło-
tych, a w 2020 roku 41 miliardów. 

Wsparcie na pierwsze dziecko zostanie 
przyznane bez względu na wysokość do-
chodów czy stan cywilny rodziców. Otrzy-
mają je też rodzice i opiekunowie samotnie 
wychowujący dzieci. Zdjęcie kryterium 
dochodowego to sygnał, że „500 plus” nie 
jest programem socjalnym. 

(asg)

Od lipca dla wszystkich dzieci 

FO
T. 

M
AŁ

GO
RZ

AT
A 

KU
ŹM

A

Chorwacja wydała polskim orga-
nom wymiaru sprawiedliwości by-
łego milicjanta, który podejrzany 
jest  o strzelanie w Kopalni Węgla 
Kamiennego „Wujek” w grudniu 
1981 roku. Od 6 czerwca br. jest 
on w Polsce, w rękach policji. Po 38 
latach od tamtej tragedii odpowie 
przed sądem. 

Przesłuchanie Romana S., byłego 
funkcjonariusza plutonu specjalnego 
MO z Katowic, podejrzanego o strzela-
nie 16 grudnia 1981 roku do górników 
na terenie kopalni Wujek, odbyło się 11 
czerwca. Podejrzanemu został przed-
stawiony zarzut dotyczący tamtych 
wydarzeń. Roman S., milicjant z plu-
tonu specjalnego Pułku Manewrowe-
go Komendy Wojewódzkiej MO, miał 
dopuścić się zbrodni komunistycznej, 
stanowiącej zbrodnię przeciwko ludz-
kości, biorąc udział w pacyfikacji straj-
kujących górników i oddając strzały w 
ich kierunku. Śmierć poniosło wówczas 
dziewięć osób, a 23 zostało rannych. 
Roman S. nie przyznał się do winy i 
odmówił składania wyjaśnień. Grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wolności.  

W śledztwie prowadzonym przez IPN 
Roman S. był od 7 stycznia 2013 r. poszu-
kiwany Europejskim Nakazem Areszto-
wania wydanym przez Sąd Okręgowy w 
Katowicach. Został zatrzymany dopiero 

17 maja tego roku w Chorwacji. Były 
milicjant na stałe przebywał bowiem w 
Niemczech. Zrzekł się obywatelstwa pol-
skiego i przyjął niemieckie. Strona nie-
miecka odmówiła realizacji nakazu.

Przypomnijmy: 13 grudnia 1981 r. 
został aresztowany Jan Ludwiczak, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w kopalni Wujek. Milicja 
wyłamała drzwi do jego mieszkania. In-
formacja ta dotarła do górników w ko-
palni o trzeciej nad ranem. 14 grudnia po 
porannej masówce zapadła decyzja, aby 
nie podejmować pracy, dopóki do kopalni 
nie wróci przewodniczący związku.  Ne-
gocjacje dyrektora zakładu nie przyniosły 
żadnego rezultatu, więc przedstawiciele 
strajkujących udali się na rozmowy z ko-
misarzem wojskowym. Też niczego nie 
wskórali. Decyzja o pacyfikacji Wujka 
oraz dwóch innych kopalń zapadła 15 
grudnia na posiedzeniu Wojewódzkiego 
Komitetu Obrony w Katowicach.

Brutalnie rozbite zostały strajki w ko-
palniach Staszic i Manifest Lipcowy. 16 
grudnia 1981 r. w godzinach porannych 
kopalnię Wujek odcięto od miasta. Ru-
szyły czołgi, a mając wieżyczki obrócone 
do tyłu zrobiły wyłom w kopalnianym 
murze. Na teren zakładu weszli milicjan-
ci z plutonu specjalnego dowodzonego 
przez chor. Romualda Cieślaka. Robot-
nicy przygotowali do samoobrony ką-
towniki, mutry i kilofy ale nie zaatako-

wali milicjantów ani żołnierzy. Widząc 
szeregi górników w pobliżu kopalnianej 
kotłowni, milicjanci oddali strzały. Strze-
lali precyzyjnie. O godzinie 12.45 na te-
renie Wujka zapanowała grobowa cisza. 
Zginęli: Jan Stawisiński, Joachim Józef 
Gnida, Józef Czekalski, Józef Krzysz-
tof Giza, Ryszard Józef Gzik, Bogusław 
Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk, 
Zenon Zając. 23 górników zostało ran-
nych od kul. W latach 80. Prokuratura 
Garnizonowa w Gliwicach umorzyła 
śledztwo w sprawie śmierci górników. 
Organizatorzy strajku skazani zostali na 
kary od 3 do 4 lat więzienia.

Proces oprawców z plutonu specjal-
nego ZOMO rozpoczął się w 1991 roku. 
Był trzykrotnie wznawiany. Ostatecznie 
sąd dopiero w kwietniu 2009 roku uznał 
winę kilkunastu funkcjonariuszy i wy-
mierzył im kary od dwóch i pół roku 
do 11 lat pozbawienia wolności. Po 28 
latach od tragedii.

Według Sądu Najwyższego sądy 
dwóch instancji słusznie uznały, że 
funkcjonariusze użyli broni bezprawnie, 
gdyż strzelając nie byli w bezpośrednim 
zwarciu z górnikami, oddawali strzały 
z bezpiecznej odległości, a ich życiu nie 
groziło niebezpieczeństwo. Spośród 
dziewięciu zabitych górników czte-
rech trafiono w głowę, jednego w szyję, 
dwóch w pierś i dwóch w brzuch.

(asg)

Sprawiedliwość po 38 latach
STAN WOJENNY
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Dyżury prawników
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

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

PRAWNIK WYJAŚNIA

Podczas pracy w wysokiej temperaturze pracodawca powinien nieodpłatnie 
zapewnić pracownikom napoje. Mają być one dostępne w ciągu całej zmiany ro-
boczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących. Obowiązek taki występuje, 
jeżeli praca wykonywana jest:
 w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaź-

nika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 °C, 
 na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25 °C, 
 na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami at-

mosferycznymi przekracza 28 °C. 
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w warunkach gorącego mikroklimatu, napoje 

profilaktyczne powinny zawierać sole mineralne i witaminy. 
Gorący mikroklimat nie jest pojęciem równoznacznym z wysokimi tempera-

turami. Te ostatnie można stwierdzić przy użyciu zwykłego termometru, nato-
miast w przypadku mikroklimatu konieczne jest ustalenie wskaźnika obciążenia 
termicznego, który ustala się na podstawie metody pomiaru określonego w polskich 
normach. Pomiary wskaźników mikroklimatu gorącego wykonują uprawnione do 
tego laboratoria z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. 

Pracodawca nie może limitować ilości napojów. Nie ma też możliwości zwol-
nienia się z obowiązku ich zapewnienia poprzez wypłatę ekwiwalentu, nawet za 
zgodą zainteresowanego pracownika. Ponadto napoje powinny być wydawane 
pracownikom zawsze, gdy w środowisku pracy panują warunki uzasadniające ich 
otrzymanie.

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać na-
poje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, ustala pracodawca w porozumieniu 
z zakładowymi organizacjami związkowymi. Natomiast jeżeli u danego pracodawcy 
nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca zobowiązany jest do uzy-
skania w powyższym zakresie opinii przedstawicieli pracowników.
Stan prawny na 7 czerwca 2019 r. 

Łukasz Sulej

Napoje w okresie letnim 

Urlop wypoczynkowy jest prawem 
pracownika. Zagadnienia związane z 
urlopami pracowniczymi są uregulo-
wane w rozdziale siódmym kodeksu 
pracy.

Kiedy pierwszy raz na urlop

Pracownik, który po raz pierwszy 
podejmuje pracę, w danym roku kalen-
darzowym uzyskuje prawo do urlopu 
wypoczynkowego z upływem każdego 
przepracowanego miesiąca w wymiarze 
1/12 rocznego urlopu. Urlop cząstkowy, 
nabywany z upływem miesiąca pracy, ma 
charakter samodzielny, co oznacza, że po 
każdym miesiącu pracy może być wyko-
rzystywany. 

Prawo do kolejnego urlopu będzie 
przysługiwało pracownikowi wraz z po-
czątkiem następnego roku kalendarzowe-
go, już w pełnym wymiarze.

Wymiar urlopu

Był projekt, aby w nowelizacji kodek-
su pracy miał znaleźć się zapis, że każdy 
pracownik będzie miał 26 dni urlopu nie-
zależnie od stażu. Zmiana byłaby zatem 
korzystna dla młodych pracowników, 
którym według starych przepisów przy-
sługiwał krótszy urlop.

Proponowana zmiana ostatecznie nie 
weszła w życie i obowiązują dotychcza-
sowe przepisy. Zgodnie z nimi wymiar 
urlopu wynosi
 20 dni, gdy pracownik jest zatrudniony 

krócej niż 10 lat,
 26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony 

co najmniej 10 lat.

Czy można udzielić urlopu 
wypoczynkowego na część dnia?

Urlopu wypoczynkowego udziela się w 
wymiarze godzinowym, odpowiadającym 
dobowemu wymiarowi czasu pracy pra-
cownika w danym dniu, czyli w wymiarze 
tylu godzin, ile w danym dniu pracownik 
powinien przepracować, zgodnie z obo-
wiązującym go rozkładem czasu pracy. 
Jeśli więc w danym dniu pracownik powi-
nien przepracować 9 godzin i wnioskuje o 
urlop właśnie na ten dzień, urlopu należy 
mu udzielić w wymiarze 9 godzin. 

Jeśli zdarzy się tak, że pracownikowi 
zostanie do wykorzystania urlop w ni-
skim wymiarze (np. 3 godziny), że nie jest 
możliwe udzielenie urlopu na cały dzień 
roboczy (np. 8-godzinny), to pracodawca 
powinien udzielić mu urlopu na część dnia 
roboczego. Przez pozostałą część tego dnia 
pracownik powinien wykonywać pracę. 

Staż pracy, od którego zależy 
wymiar urlopu pracownika

Do okresu zatrudnienia, od którego 
zależy wymiar urlopu, wlicza się:
 wszystkie okresy poprzedniego za-

trudnienia, bez względu na przerwy w 
zatrudnieniu i sposób ustania stosunku 
pracy,

 okresy nauki w szkole, maksymalnie 
można doliczyć 8 lat, jeśli pracownik 
skończył edukację w szkole wyższej.

PORADNIK URLOPOWICZA

Urlop w świetle prawa
Ważne!!!
Okresu pobierania zasiłku dla bez-
robotnych nie wlicza się do okresu 
zatrudnienia, od którego zależy 
nabycie prawa do urlopu wypoczyn-
kowego.
Jeśli pracownik był zatrudniony 
i jednocześnie się uczył, do stażu 
wlicza się bądź okres zatrudnienia, 
bądź okres nauki, w zależności 
od tego, co jest korzystniejsze dla 
pracownika.

Udzielanie urlopu 
wypoczynkowego – kto 
decyduje?

Pracodawca jest obowiązany udzielić 
pracownikowi urlopu w tym roku kalen-
darzowym, w którym pracownik uzyskał 
do niego prawo. Pracodawca może zre-
zygnować z ustalania planu urlopów i 
wówczas termin urlopu jest ustalany po 
porozumieniu z pracownikiem.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie 
z planem urlopów, który stanowi kompro-
mis między planami wakacyjnymi pracow-
nika a koniecznością zapewnienia normal-
nego funkcjonowania zakładu pracy.

Urlop wypoczynkowy może być po-
dzielony na części, z tego przynajmniej 
jedna część wypoczynku musi trwać nie 
mniej niż 14 dni kalendarzowych. Pracow-
nik nie planuje tzw. urlopów na żądanie (4 
dni w roku kalendarzowym).

Urlop na żądanie (art. 1672 k.p.)

Pracodawca jest obowiązany do 
udzielenia urlopu na żądanie pracowni-
ka, które może być zgłoszone najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia tego urlopu. Skoro 
kodeks nie wprowadza żadnych wymo-
gów co do formy zgłoszenia tego żąda-
nia, to oznacza, że pracownik może to 
uczynić w dowolny sposób. 

Ważne!!!
W orzecznictwie przeważa rygory-
styczny pogląd, że pracownik nie 
może rozpocząć urlopu na żądanie 
bez udzielenia go przez pracodawcę 
(por. wyrok SN z dnia 16 września 
2008 r., II PK 26/08). 

Co do zasady jednak pracodawca nie 
może odmówić udzielenia pracownikowi 
urlopu na żądanie w terminie wskazanym 
przez pracownika, jeśli nie występują żad-
ne szczególne okoliczności, uzasadniające 
odmowę.

Czy pracodawca może odwołać 
pracownika z urlopu ( art. 167 
k.p.)

Pracodawca może odwołać pracow-
nika z urlopu, jeżeli jego obecności w 
zakładzie wymagają okoliczności nie-
przewidziane w chwili rozpoczynania 
urlopu (np. awaria urządzeń, nieprze-
widziana kontrola z urzędu skarbowe-
go). Przykładowo: nie można wymagać 
od pracownika przerwania urlopu w 
związku z koniecznością wykonania 
rutynowych obowiązków.

Odwołanie pracownika z urlopu ma 
charakter polecenia służbowego. W kon-
sekwencji odmowa jego wykonania może 
być uznana za ciężkie naruszenie obo-
wiązków pracowniczych. Jednocześnie 
§ 2 omawianego artykułu nakłada na 
pracodawcę obowiązek pokrycia kosz-
tów poniesionych przez pracownika w 
bezpośrednim związku z odwołaniem go 
z urlopu (np. koszty przejazdu czy zakwa-
terowania, koszty opłacenia wycieczki w 
biurze podróży).

Zaległy urlop wypoczynkowy

Urlop niewykorzystany w roku kalen-
darzowym, w którym pracownik nabył do 
niego prawo, należy pracownikowi udzie-
lić najpóźniej do 30 września następnego 
roku kalendarzowego. Pracodawca nie 
ma obowiązku uzgadniania z pracowni-
kiem terminu wykorzystania zaległego 
urlopu i musi udzielić mu urlopu przed 
końcem września. W wyroku z dnia 25 
stycznia 2005 r. (I PK 124/05) Sąd Naj-
wyższy stwierdził, iż pracodawca może 
pracownika wysłać na zaległy urlop, na-
wet gdy ten nie wyraża na to zgody. Sąd 
podkreślił, że prawo do urlopu wypo-
czynkowego określone jest przepisami 
o charakterze bezwzględnie obowiązu-
jącym i to w odniesieniu do obu stron 
stosunku pracy. Pracodawca jest zobo-
wiązany do udzielenia pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego w określonym 
rozmiarze i terminie, a z drugiej strony 
pracownik nie może zrzec się prawa do 
urlopu (por. art. 152 § 2 k.p.). 

 Przesunięcie terminu urlopu

Wcześniej ustalone terminy urlopu 
wypoczynkowego mogą być zmieniane 
z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. 
Przepisy prawa pracy przewidują również 
obowiązkowe przesunięcie urlopu wy-
poczynkowego, na skutek takich oko-
liczności, jak:
 choroba,
 odosobnienie związane z chorobą za-

kaźną,
 powołanie na ćwiczenia wojskowe lub 

szkolenie wojskowe do 3 miesięcy,
 urlop macierzyński.

Wtedy pracodawca obowiązkowo prze-
suwa pracownikowi urlop na inny termin 
(art. 165 k.p.).

Jakie świadczenia pieniężne 
przysługują pracownikowi 
korzystającemu z urlopu?
 Wynagrodzenie za czas urlopu wypo-

czynkowego.
Za czas urlopu pracownikowi przy-

sługuje wynagrodzenie, jakie by otrzy-
mał, gdyby w tym czasie pracował. Przy 
ustalaniu wynagrodzenia urlopowego 
pracownika uwzględnia się składniki wy-
nagrodzenia w łącznej wysokości wypła-
cone pracownikowi w okresie 3 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających mie-
siąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach 
znacznego wahania wysokości składników 
wynagrodzenia mogą być uwzględnione 
przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego 

wynagrodzenia wypłacone pracownikowi 
w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających miesiąc 
rozpoczęcia urlopu. 

 Czy pracodawca może dofinansować 
wypoczynek pracownika.
Nie ma przeszkód prawnych, aby pra-

codawca w przepisach zakładowych prze-
widział możliwość dofinansowania do wy-
poczynku pracownika i jego rodziny. Jeśli 
jednak świadczenia miałyby korzystać ze 
zwolnienia od składek na ubezpieczenia 
społeczne i zwolnienia podatkowego, to 
muszą być przyznawane w oparciu i na za-
sadach przewidzianych w ustawie o ZFŚS, 
czyli m.in. z zastosowaniem tzw. kryterium 
socjalnego i w wysokości określonej przez 
regulamin funduszu.

 Czy świadczenie urlopowe i „wczasy 
pod gruszą” to te same świadczenia? 
„Wczasy pod gruszą” to dofinansowa-

nie urlopu wypoczynkowego z zakłado-
wego funduszu socjalnego, a świadczenie 
urlopowe – to kwota wypłacana przez 
pracodawcę, który funduszu nie tworzy. 
Zasady wypłacania „wczasów pod gruszą” 
określa regulamin ZFŚS.

Natomiast zasady przyznawania świad-
czenia urlopowego są wprost określone w 
ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych 
(Dz. U. z 2018 poz. 1608). Zgodnie z nimi 
świadczenie urlopowe przysługuje raz w 
roku, po wykorzystaniu urlopu wypoczyn-
kowego w wymiarze 14 kolejnych dni. 
Stan prawny na 18.06.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

PORADY PRAWNE

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

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.
Franciszek Salezy

Wyrazy głębokiego współczucia naszej Koleżance Aleksandrze Czerskiej  
z powodu śmierci 

Mamy
składają koleżanki i koledzy z Biura Zarządu Regionu Gdańskiego  

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

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

ROZMOWA

Mija właśnie 30 rocznica wyborów do Sejmu kontraktowego w 1989 roku, któ-
re zmieniły diametralnie sytuację w ówczesnej Polsce i zapoczątkowały zmia-
ny we wszystkich krajach znajdujących się w strefie wpływów wtedy jeszcze 
Związku Sowieckiego. Mimo że nie były to w pełni demokratyczne wybory 
do Sejmu, to pula, która została przyznana przy Okrągłym Stole przez stronę 
rządową „Solidarności” i opozycji, to jest 35 procent miejsc w Sejmie, została 
głosami wyborców w całości przyznana kandydatom „Solidarności”. Należy 
dodać, że w powstałej drugiej izbie polskiego parlamentu – Senacie –  wy-
bory były w pełni wolne i na 100 miejsc 99 przypadło opozycji pod szyldem 
„Solidarności”.

30 rocznica wyborów do Sejmu kontraktowego
Rozmowa ze STANISŁAWEM SZUKAŁĄ, przewodniczącym Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”

– Proszę nam przybliżyć, szczególnie 
młodemu pokoleniu, tamten klimat 
i nastroje panujące w tamtym czasie. 
Jak słupska „Solidarność”, poobijana 
przecież stanem wojennym i represja-
mi ze strony MO i SB, przygotowywa-
ła się do tych, jak się później okazało, 
przełomowych wyborów?

– Zacznę może od tego, że przez całe 
lata osiemdziesiąte „Solidarność” żyła 
i działała. Oczywiście wprowadzenie 
stanu wojennego było dla nas wszyst-
kich szokiem i wielkim ciosem, z którego 
ciężko było się podnieść. Nie poddali-
śmy się jednak, nie wszyscy nasi człon-
kowie zostali uwięzieni czy internowani 
i od razu w zasadzie zaczęły powstawać 
struktury „Solidarności” w podziemiu, 
również u nas w Słupsku. Przypomnę, że 
na przykład z inicjatywy kolegi Zygmun-
ta Golińskiego w maju 1985 r. powstała 
w Słupsku Regionalna Komisja Wyko-
nawcza, w składzie której byli Stefan Ko-
rejwo i Henryk Grządzielski. Co prawda 
ta komisja została spacyfikowana przez 
SB, ale to był sygnał, że „Solidarność” 
walczy, były rozmaite akcje ulotko-
we, były akcje związane ze złożeniem 
kwiatów pod pomnikiem Powstańców 
Warszawskich czy też rocznicowe msze 
święte z udziałem setek wiernych. 

Tu chciałbym podkreślić wielką rolę 
Kościoła, który wziął nas, działaczy 
„Solidarności”, pod swoją opiekę. Pa-
miętam, jak jeździliśmy do księdza Hen-
ryka Jankowskiego do Gdańska, zawsze 
mogliśmy na niego liczyć, na wsparcie, 
na dobre słowo i radę, co mamy robić. 
Nie zapomnę nigdy mszy świętych za 
ojczyznę odprawianych przez księdza 
Włodzimierza Jankowskiego z parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słup-
sku, podczas których jego płomienne i 
głęboko patriotyczne kazania dawały 
nam siłę przetrwania w tamtych mrocz-
nych czasach. Jeździliśmy na pielgrzymki 
do Częstochowy, gdzie – jak to się mówi 
– ładowaliśmy akumulatory i mogliśmy 
dokładnie się policzyć, ilu tak naprawdę 
nas związkowców jest. 

Ważnym wydarzeniem były strajki 
na Wybrzeżu w 1988 roku. Choć w osta-
teczności przegrane, moim zdaniem 
otworzyły drogę do wolności, po drodze 
była amnestia dla działaczy „Solidarno-
ści”, to też była oznaka, że za chwilę coś 
się wydarzy. I przyszedł rok 1988, debata 
telewizyjna Wałęsa – Miodowicz, która 
została bezapelacyjnie wygrana przez 
Wałęsę. Pokłosiem tej debaty były roz-

mowy Okrągłego Stołu, które doprowa-
dziły do wyborów 4 czerwca 1989 r. 

Był wielki entuzjazm, przeogromny za-
pał do pracy w kampanii wyborczej. Tego 
już niestety po 1989 roku nie spotkałem. 
Nie trzeba było nikogo namawiać do pra-
cy, ludzie sami zgłaszali się do rozlepiania 
plakatów wyborczych czy roznoszenia 
ulotek, czuło się znowu powiew wolności. 
Nie spaliśmy nieraz całe noce, żeby tylko 
przygotować materiały wyborcze. To były 
naprawdę wyjątkowe dni.

– W trakcie obrad Okrągłego Stołu 
i przed ich rozpoczęciem dochodziło 
do nieformalnych spotkań w Mag-
dalence przywódców „Solidarności”, 
z Wałęsą na czele, z komunistami, 
gdzie – jak dzisiaj to wiemy – doga-
dywano się i wręcz fraternizowano, 
co przyniosło w późniejszym czasie 
wielkie podziały zarówno w „Solidar-
ności”, jak i całym społeczeństwie. Jak 
się okazało, komuniści uwłaszczyli się 
na majątku państwowym, co odczu-
wamy do dziś. Czy wy, działacze z te-
renu takiego jak chociażby Słupsk, 
wiedzieliście o tych zakulisowych 
rozmowach?

– Wtedy – powiem to z całą odpo-
wiedzialnością – tutaj my, przynajmniej 
w Słupsku, o tym nie wiedzieliśmy. Po-
wiem więcej, darzyliśmy wtedy Lecha 
Wałęsę całkowitym zaufaniem i chcie-
liśmy mu dać wsparcie w rozmowach 
z rządem poprzez jawne budowanie na 
nowo struktur związkowych. Na przy-
kład w Stoczni Ustka Irek Opuchlik i Je-
rzy Borzyszkowski wznowili działalność 
Komisji Zakładowej, ja w swojej firmie 
ZUO Sezamor również 4 lutego 1989 
r. poinformowałem dyrekcję o jawnej 
działalności naszej organizacji związko-
wej, gdzie przynależność do niej zade-
klarowało 80 procent załogi. 

– Czy nie zastanawiało was wtedy, że 
w tych obradach brakowało chociażby 
Andrzeja Gwiazdy, Mariana Jurczyka, 
Andrzeja Słowika, Jana Rulewskiego 
– wymienię tu tylko kilku brakujących 
liderów związkowych?

– Na pewno tak. Ludzie zadawali nam 
takie pytania. Sam pamiętam, nie mia-
łem na nie odpowiedzi. Wychodziliśmy 
z założenia, że skoro jest taka możliwość, 
że władza chce z nami rozmawiać, trze-
ba skorzystać z nadarzającej się okazji. 
Powtórzę to jeszcze raz: Lech Wałęsa 
miał wtedy poparcie całej Polski i to on 
był tym, który stał na czele całej opozy-
cji i miał poparcie przeważającej liczby 
związkowców i to on był głównym po 
stronie opozycji rozdającym karty. 

Na pewno wtedy zarysowały się już 
podziały po naszej stronie na szczeblu 
krajowym, potem przeniosły się na re-
giony, między innymi także w regionie 
słupskim była moja grupa skupiająca 
„Solidarność” w Sezamorze, Stoczni 
Ustka czy Sławo Drzew w Sławnie liczą-
ca prawie 2000 deklarujących wstąpienie 
do „Solidarności” i mniejsza grupa osób 
skupionych przy Edwardzie Müllerze. 
Mimo dzielących nas różnic jednak po-
trafiliśmy się dogadać i Edward Müller 
został naszym kandydatem do Sejmu z 
ramienia „Solidarności”, a potem po wy-
borach przewodniczącym Tymczasowego 
Zarządu Regionu. Powstał Komitet Oby-
watelski przy Lechu Wałęsie, gdzie słyn-
ne zdjęcia z nim – jak się okazało – były 
przepustką do parlamentu. Organizowa-
liśmy spotkania po salkach parafialnych, 
jeździliśmy gdzie się dało, nikt nie liczył 
kosztów chociażby paliwa, mieliśmy je-
den wspólny cel: zwycięstwo.

– Przyszła pora na głosowanie 4 czerw-
ca 1989 roku, które przyniosło „So-

– Byłem wtedy w komisji 
obwodowej i jak liczyliśmy 
głosy, to po prostu 
przecieraliśmy oczy ze 
zdumienia, jakie poparcie 
uzyskali nasi kandydaci. Gdy 
jechaliśmy nad ranem do 
Okręgowej Komisji Wyborczej, 
w ogóle nie czułem zmęczenia, 
taki byłem szczęśliwy. 

lidarności” druzgocące zwycięstwo. 
Jak na nie Pan zareagował i związek 
w Słupsku?

– To była wielka radość i entuzjazm i – 
co tu dużo mówić – jednak zaskoczenie. 
Byłem wtedy w komisji obwodowej i jak 
liczyliśmy głosy, to po prostu przeciera-
liśmy oczy ze zdumienia, jakie poparcie 
uzyskali nasi kandydaci. Gdy jechaliśmy 
nad ranem do Okręgowej Komisji Wy-
borczej, w ogóle nie czułem zmęczenia, 
taki byłem szczęśliwy. To było wielkie 
wydarzenie, które zmieniło wszystko, 
przeorientowało scenę polityczną, a co 
za tym idzie i społeczno-polityczną.

– Ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa. 
Czy po tak wielkim, przygniatającym 
zwycięstwie nie trzeba było – używa-
jąc języka sportowego – iść za ciosem 
i nie układać się z komunistami na 
przykład w sprawie zmiany ordynacji 
wyborczej dotyczącej tzw. Listy Kra-
jowej, tylko żądać – oczywiście nie od 
razu, ale po jakimś czasie – całkowicie 
wolnych wyborów?

– Trzeba przywołać tamten kontekst 
polityczny i gospodarczy. Przecież da-
lej istniał Układ Warszawski i RWPG, 
Związek Sowiecki, wojska sowieckie 
stacjonowały na terenie całego naszego 
kraju i w innych krajach, to nie było ta-
kie proste. Zaufaliśmy naszym liderom 
i to oni wyznaczali dalsze działania. 
W mojej ocenie byliśmy pionierami, 
rozmontowaliśmy system od wewnątrz 
bez rozlewu krwi i to było największym 
osiągnięciem tego przełomowego gło-
sowania. Przecież w innych krajach, 
chociażby w Rumunii, zginęło wielu 
ludzi. U nas władza przechodziła, może 
zbyt powoli, w ręce ludu, ale pokojowo 
i moim zdaniem jest się z czego cieszyć, 
że tak właśnie się to odbyło.

Archiwalna lista obecności 
członków Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”.

Warszawskich czy też rocznicowe msze 
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r. poinformowałem dyrekcję o jawnej 
działalności naszej organizacji związko-
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klarowało 80 procent załogi. 

– Byłem wtedy w komisji 
obwodowej i jak liczyliśmy 
głosy, to po prostu 
przecieraliśmy oczy ze 
zdumienia, jakie poparcie 
uzyskali nasi kandydaci. Gdy 
jechaliśmy nad ranem do 
Okręgowej Komisji Wyborczej, 
w ogóle nie czułem zmęczenia, 
taki byłem szczęśliwy. 

Archiwalna lista obecności 
członków Komitetu Obywatelskiego 

Chcieliśmy pomóc Wałęsie dać argu-
menty, że ludzie spontanicznie zapisują 
się do związku i nie ma już powrotu do 
stanu poprzedniego. Poświęciliśmy się 
wtedy bez reszty dla odbudowy związku, 
wszystkie inne sprawy odeszły na plan 
dalszy, ważne było dla nas, aby Wałęsa 
mógł powiedzieć: „Panowie, tego już nie 
da się zatrzymać, lawina ruszyła, trzeba 
reaktywować „Solidarność” i przeprowa-
dzić wolne wybory”.
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Mamy czas urlopów, wakacji. Wiele osób wyjeżdża na wczasy, obóz lub wy-
cieczkę. A jaka jest geneza słów obóz i wycieczka? Jakie było ich pierwotne 
znaczenie? Dlaczego mówimy, że są to słowa związane z taktyką wojskową?

Obóz

Obecnie wyraz obóz ma kilka znaczeń. Obóz jest to:
1. ‘zespół namiotów usytuowanych pod gołym niebem, przeznaczonych na dłuższy 

odpoczynek dla większej grupy osób’ (młodzież wyjechała na obóz nad jeziorem);
2. ‘rodzaj kursu gromadzącego na pewien czas grupę ludzi (często połączonego z 

wypoczynkiem) w celu wspólnego odbywania ćwiczeń sportowych (obóz spor-
towy, kondycyjny) lub zawodowego doskonalenia się (obóz szkoleniowy)’;

3. ‘grupa ludzi (państw) wyznających te same idee, mających wspólne cele poli-
tyczne, gospodarcze itp. (obóz demokratyczny, imperialistyczny)’;

4. ‘miejsce przymusowej izolacji jeńców wojennych, uchodźców, skazanych na 
roboty przymusowe, więźniów, miejsce masowej zagłady (obóz internowanych, 
jeniecki, koncentracyjny)’.
Źródła historyczne podają, że pierwotnie słowo obóz – wywodzące się z: obwoz 

– wiązało się z taktyką walki. Cząstka ob- (znacząca ‘dookoła’) i cząstka -woz (znacząca 
‘wóz’) ujawniają, że wtedy obozy składały się z odpowiednio ustawionych wozów, na 
przykład wozy tworzyły okrąg wokół ogniska, przy którym sadowili się walczący. 

Wycieczka

Wyraz wycieczka, który dziś kojarzy się przede wszystkim z wędrówką pieszą, 
wyjazdem, podróżą, wyprawą, na przykład rowerową – w celach krajoznawczych, 
turystycznych, również pierwotnie był terminem wojskowym. Wtedy znaczył on 
‘niespodziewany wypad niewielkiego oddziału wojska z twierdzy, warownego obozu 
przeciwko nieprzyjacielowi’. 

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 rozwiąza-
nie Krzyżówki z ukropem z nr. 5/2019. 
Otrzymuje ją pan Zbigniew Wójcicki. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Hasło brzmiało: „Pamiętajmy o Dniu 
Matki”.

Krzyżówka z rozkazem dla artylerii

NA KOŃCU JĘZYKA

Obóz i wycieczka – 
dawniej i dziś

CZYTELNICY I MY

POZIOMO
1) niezależność, niezawisłość, 8) wzór do 
naśladowania, 11) odnowa zabytków, 
12) płowa lub gruba, 13)  kasztanka, gnia-
da, 14) pieszczotliwie o małym dziecku, 
15) latarnia morska koło Sasina, 16) od-
pad po młocce, 18) imię Kobieli, aktora, 
20) podróżować samolotem, 21) miasto, 
koło którego znajduje się Wilczy Szaniec, 
kwatera Hitlera w 1941–1944, 22) eko-
nom, rządca, 24) mały statek żaglowy, 
26) park etnogra�czny, 28) po wtorku, 
29) stoi w kuźni, 32) nieżyjąca księżna, 
eksżona Karola, 33) autor „Dzikiej kaczki”, 
35) doskonały byt lub szwedzka wódka, 
37) Kamil, znakomity skoczek, 39) naj-
większa wyspa na Bałtyku, 40) obelżywe 
stwierdzenie, 41) rozkaz dla artylerii, 
42) człowiek silny, zdecydowany. 
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39 40
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PIONOWO
1) owoc fasoli, 2) usterka, wada, 3) łącz-
nik, znak przeniesienia, 4) rodzaj zamszu, 
5) rodzaj dzierżawy z prawem zakupu, 
6) świrus, szajbus, 7) gwóźdź z szeroką 
główką, 8) kidnaper z Sienkiewicza,
 9) nalepka na butelce, 10) ckliwość, czu-
łostkowość, 16) antonim wojny, 17) kra-
ina francuska z Strasburgiem, 18) miasto 
w Tajlandii ze złotym posągiem Buddy 
– 5,5 t , 19) pełno tam ryb i rybaków, 
20) Cohen lub Pietraszak, 23) mała 
imienniczka twórcy kabaretu Tey, 25) ma-
lownicza wieś w Małopolsce z ruinami 
gotyckiego zamku, 27) łakocie, delicje, 
28) … Achillesa w nodze, 30) biennale, 
wernisaż, 31) repeta zupy, 34) afrykańska 
antylopa z białymi pręgami, 35) wykry-
wacz okrętów podwodnych, 36) glinka 

morenowa, 37) Ringo, jeden z Beatlesów, 
38) sznurkowe łóżko.

(kas)
Rozwiązaniem jest hasło utworzone 
z liter w szarych kratkach. Nagrodą, którą 
rozlosujemy,  będzie nowość wydawnicza: 
książka „Lwy nadchodzą” Wladimíra Palko.

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

KSIĄŻKA

Lwy nadchodzą

rozkazem dla artylerii

„Uczyńmy wycieczkę, ludzi narzniemy...”. Rycina Juliusza Kossaka, ilustracja 
z 2. edycji „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza.
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Jak pisze Małgorzata Milewska-Stawiany*), słowo wycieczka pochodzi bezpo-
średnio od czasownika „wyciekać”, który z kolei wywodzi się od „ciekać” (‘biegać’). 
Przypomnijmy, że w opisywanym w „Potopie” Henryka Sienkiewicza oblężeniu 
Jasnej Góry osaczeni przez wroga obrońcy organizowali jednoosobowe lub kilku-
osobowe wyprawy – „wycieczki”, by zniszczyć działa wroga. Któż z nas nie pamięta 
rozmowy Kmicica z Czarneckim:

– O! – rzekł Czarniecki, podnosząc głowę – o czem myślisz?
– Myślę o Zbarażu, że tam oblężeni przez wycieczki niejednę srogą klęskę hultaj-

stwu zadali.
– A tobie, jak wilkowi po nocy, krew na myśli?
– Na Boga żywego i Jego rany, uczyńmy wycieczkę! Ludzi narzniemy, działa po-

zagważdżamy. Oni się tam niczego nie spodziewają.
Co ciekawe, współczesne słowniki języka polskiego zwykle obok obecnego zna-

czenia słowa wycieczka, przywołanego na wstępie (dotyczącego wyprawy turystycz-
nej, krajoznawczej, naukowej, szkoleniowej, towarzyskiej) oraz drugiego znaczenia, 
mówiącego o tym, że wycieczka to: ‘grupa osób biorących udział w wędrówce, 
zwiedzaniu, podróży’ (np. Cała wycieczka śpiewa.), podają także przestarzałe zna-
czenie: ‘niespodziewany wypad niewielkiego oddziału wojska z twierdzy, obozu 
warownego przeciwko nieprzyjacielowi’.

Przy okazji

Współcześnie słowo wycieczka występuje także w potocznym związku frazeolo-
gicznym „wycieczki osobiste”. Związek ten oznacza stosowanie podczas dyskusji 
na tematy ogólne aluzji do spraw osobistych jednego z dyskutantów lub do spraw 
osoby niebiorącej udziału w tej dyskusji. 

Barbara Ellwart
*) Małgorzata Milewska-Stawiany „Wycieczki i obozy, czyli o dawnej taktyce walki 
zapisanej w języku”
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Reklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Zapomniane niemal przez wszyst-
kich Barłomino przed laty tętniło ży-
ciem. Leżało na szlaku Via Regia, czyli 
drogi królewskiej, a raczej jej odnogi 
odchodzącej od głównego szlaku han-
dlowego wiodącego z Hiszpanii do Ro-
sji. Ta Via Regia w Barłominie łączyła 
południe Europy z północą. Przemiesz-
czały się nią wozy z towarami, zastępy 
rycerzy i najróżniejsi wędrowcy. Dzi-
siaj jest brukowanym traktem zwanym 
„Brukiem Barłomińskim”, po którym 
czasem wędrują turyści.

Pierwsza wzmianka o Barłominie 
(nazywanym niegdyś Buchholz) wy-
stępuje w dokumentach z 1400 roku. 
W kolejnych latach nazwy wsi się 
zmieniają i tak nazywa się je Barnomy-
no, Barlomino, Barłomino, Barlomin. 
Po kaszubsku jest to Barłomjeno. Ze 
starych dokumentów dowiadujemy 
się również, że w 1571 roku wieś zo-
stała nadana przez polskiego kró-
la Zygmunta II Augusta, ostatniego 
przedstawiciela dynastii Jagiellonów, 
kaszubskiemu szlachcicowi Janowi Lu-
bockiemu, pełniącemu urząd stolnika 
królewskiego (urzędnika sprawującego 
pieczę nad stołem królewskim). Ponad 
pół wieku później Barłominem wła-

Na Pomorzu mamy sporo miejscowości, do których turyści raczej nie zaglą-
dają. Jedną z nich jest dawna królewska wieś kaszubska o nazwie Barłomi-
no. Leży w powiecie wejherowskim, na obszarze gminy Luzino. Przez wieś 
nie przechodzi żadna ważna droga. Na pierwszy rzut oka nie ma tam nic 
interesującego. A jednak warto Barłomino odwiedzić. Dlaczego? Bo wieś 
ma ciekawą historię, a także zabytki – zarówno przyrodnicze, jak i archi-
tektoniczne.

dał Chrystian Czapski, który wdał się 
w długi spór z sąsiadami, zakończony 
pozostawieniem posiadłości w rodzinie 
Czapskich do końca XVII wieku. Po-
noć współwłaścicielem tej posiadłości 
był Christoph von Krockow. Od XVIII 
wieku z Barłominem związany jest 
pruski ród Grumbkow (Grumkow), 
a następnie Brandt, Bollen, Zelew-
ski (Żelewski). W latach 1909–1922 
majątek w Barłominie był własnością 
barona von Freiherr Fuchs. Od niego 
posiadłość odkupił Zygmunt Hempel, 
żołnierz Legionów Polskich o pseu-
donimie m.in. „Łukasz”, który zginął 
w powstaniu warszawskim. Hempel był 
zapewne dobrym żołnierzem, ale sła-
bym zarządcą własnych włości. Marzył 
o nowoczesnym, dobrze prosperującym 
gospodarstwie, niestety, popadł w dłu-
gi, więc majątek podupadł i ziemię (400 
hektarów) wraz z dworem wystawiono 
na przetarg. Do końca II wojny świato-
wej majątkiem zarządzali powiernicy. 

Dwór w Barłominie istniał już 
w XVII wieku. Początkowo był to budy-
nek gliniany, kryty słomianą strzechą. 
Na podstawie dokumentów z połowy 
XVIII wieku wiemy, że miał pięć izb 
mieszkalnych, spiżarnię, a obok znaj-

dowała się druga spiżarnia oraz trzy 
chlewy. Był usytuowany w centrum wsi. 
Wjeżdżało się do niego z głównej dro-
gi wprost na okrągły gazon kwiatowy. 
Był to piętrowy budynek, wzniesiony 
z cegły na planie prostokąta, w całości 
podpiwniczony, z kamiennym funda-
mentem. 

Na fotografii z 1912 roku widać, że 
dwór został rozbudowany, zapewne 
pod koniec XIX wieku, i przerobiony 
na okazały dwukondygnacyjny, w czę-
ści środkowej trzykondygnacyjny, pałac 
o płaskim dachu i oszklonej werandzie 
od strony ogrodu. Budynek ten był dłu-
gi na prawie 40 metrów i szeroki na po-
nad 13 metrów. Jego kubatura wynosiła 
ponad 5 tysięcy metrów sześciennych. 
W 1945 roku dwóch rosyjskich oficerów 
oblało wnętrza  benzyną i podpaliło. 
Po wojnie nikt nie podjął się odbudo-
wy pałacu, który mógłby konkurować 
z zamkiem w Rzucewie. Pałac otaczał 
rozległy park, którego spore partie, wraz 
z nielicznym starodrzewem, zachowały 
się do dzisiaj. 

Obok spalonego pałacu stoi budynek 
dla służby, w którym obecnie mieści się 
szkoła im. Księdza Jana Twardowskie-
go. Budowlę tę wzniesiono pod koniec 
XIX wieku. Jest murowana z czerwonej 
cegły, dwukondygnacyjna, na planie 
prostokąta, przykryta dwuspadowym 
dachem. Dawny budynek szkolny za-
chował się do lat 60. XX wieku, potem 
został rozebrany. 

Z zabudowań pałacowych zachowała 
się również obora murowana z kamie-
nia, a także przydworska stajnia. Na po-

łudnie od wsi, na wzgórzu o stromym 
stoku, znajduje się stary cmentarz ma-
jątku Barłomino (założony w połowie 
XIX w.), otoczony niskim kamiennym 
murem. Do dzisiaj zachowały się nie-
liczne kamienne obramienia mogił 
i fragmenty nagrobków. Jednym z nich 
jest mogiła właściciela Barłomina Fritza 
von Żelewskiego z 1876 roku, który – tu 
ciekawostka –  pokłócił się o sprawy 
majątkowe z luzińskim proboszczem 
i zmienił wyznanie z katolickiego na 
augsburskie (ewangelickie).  

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Via Regia: Bruk Barłomiński.

Barłomino, szkoła podstawowa w dawnym budynku dla służby.

Barłomino, fragment podworskiego 
parku.


