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Związkowy pluralizm 
w służbach mundurowych
W tym roku kluczowe jest przyję-
cie prawnych możliwości tworzenia 
związków zawodowych w służbach 
mundurowych, czyli tzw. pluralizm 
związkowy. Za dwa miesiące funkcjo-
nariusze będą mogli dowolnie wybie-
rać, do jakiego związku zawodowego 
chcą należeć. 
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Rozmowa z Januszem Śniadkiem, 
posłem PiS, przewodniczącym Rady 
Ochrony Pracy, byłym przewodni-
czącym NSZZ „Solidarność”.
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Nadal idę drogą ideałów 
Sierpnia

1 października br. wejdzie 
w życie obniżka podatków dla 
wszystkich pracujących.
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Cesarzowi to, co cesarskie, 
czyli podatki

Dostali rozkaz, aby mnie 
zatrzymać

Rozmowa z Mirosławem
 Kamieńskim, przewodniczącym Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni, 
przewodniczącym Sekcji Krajowej 
Pracowników Cywilnych 
MON i MSW. Internowanym 
w Strzebielinku.
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Sierpień 1980

Co najmniej od dekady obser-
wujemy próby narzucenia 
nowej – lewicowej, a czasami 
wręcz lewackiej – interpre-
tacji historii i dziedzictwu 
„Solidarności” jako związku 
zawodowego i ruchu spo-
łecznego. W rzeczywistości 
„Solidarność” była jednak 
prawdziwą kontrrewolucją, 
czyli obroną tradycyjnego 
porządku opartego na chrze-
ścijaństwie.
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Dekalog „Solidarności”

Lech Zborowski (rocznik 
1957) to były działacz Wol-
nych Związków Zawodowych 
Wybrzeża, jeden z inicjatorów 
strajku w Stoczni Gdańskiej 
w 1980 roku. 
Z bohaterem wolnej Polski 
odbyliśmy spacer po histo-
rycznych terenach stocz-
niowych, miejscu narodzin 
„Solidarności”.
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Spacer z bohaterem
Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców 
wolnych związków zawodowych, wynikająca 
z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej 
wolności związkowych.

Pierwszy i najważniejszy
 z 21 sierpniowych postulatów
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Już ponad 11 tysięcy elektronicz-
nych legitymacji NSZZ „Solidarność” 
zostało wydanych w Regionie Gdań-
skim, następnych sto jest wprowadzane 
do systemu. Nowa legitymacja oprócz 
funkcji, które miała stara książeczka, 
daje dodatkowe możliwości. Między 
innymi zapis odprowadzania składek  
jest automatyczny, nie trzeba na niej 
stawiać pieczątki, aby uwiarygodnić ich 
opłacenie. Od ponad roku posiadacze 
elektronicznej legitymacji NSZZ „Soli-
darność” mogą skorzystać z rabatów na 
stacjach LOTOS, a od lipca 2019 roku 
także z 10 proc. zniżki na ubezpiecze-
nia w PZU, w ramach programu  „Klub 
PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. 
Dodatkową ofertę  dla członków Klubu 

PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” 
przygotowuje także Bank Pekao S.A. 
O zasadach uzyskania zniżek piszemy 
na naszej stronie internetowej (LOTOS, 
PZU). Jednak, aby z nich skorzystać. 
należy w pierwszej kolejności wyrobić 
sobie legitymację elektroniczną, w tym 
celu trzeba zwrócić się do macierzystej 
organizacji związkowej.

Z legitymacją „S” łatwiej i taniej

Dawid Kubacki zwycięzcą
XI Pucharu Solidarności

XI Puchar Solidarności w skokach nar-
ciarskich wygrał Dawid Kubacki, któremu 
nagrodę wręczył przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda. – Jest piękna 
pogoda, tłumy ludzi, w tym tysiące człon-
ków „Solidarności”. Pozostaje nam tylko 
cieszyć się z takich wspaniałych imprez 
sportowych. Zawsze podkreślam, że „So-
lidarność” to nie tylko praca u podstaw, 
praca w zakładach pracy na rzecz pracow-
ników, ale także takie wydarzenia, jak dzi-
siejsze zawody, takie jak Maraton Solidar-
ności w Gdańsku czy Wyścig Solidarności 
i Olimpijczyków. Jako „Solidarność” mamy 
się czym chwalić i mamy kilka takich za-
wodów na bardzo wysokim, śmiem twier-
dzić, światowym poziomie – mówił, nie 
kryjąc entuzjazmu, Piotr Duda. XI Puchar 
Solidarności rozgrywany był od 16 do 18 
sierpnia w Zakopanem w ramach Letnie-
go Grand Prix

Paweł Grabowski zdobywcą 
Pucharu Przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność”

„Otwarte Mistrzostwa Pomorza w 
szachach o Puchar Solidarności za nami. 
Zakończenie rozpoczęliśmy od wyrazów 
podziękowania dla Fundacji Promocji Soli-
darności, dzięki której nasz turniej mógł się 
odbyć w tak wyjątkowym, klimatycznym i 
historycznym miejscu” – napisali na swo-
im facebookowym koncie organizatorzy, 
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy. 
Turniej odbył się w gdańskiej Sali BHP.

Przyjazny pracodawca 
do 30 września 

Wnioski w XII edycji konkursu „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom” można 
zgłaszać do 30 września 2019 r. Celem kon-
kursu jest promowanie pracodawców, któ-
rzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych 
praktyk w zakresie przestrzegania przepi-
sów prawa pracy, w szczególności poprzez 
stabilność zatrudnienia, przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
prawa do zrzeszania się w związki zawo-
dowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wy-
różnione �rmy szanują prawa pracowników 

W KRAJU

W REGIONIE

oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. 
Certy�katem można się posługiwać przez 
okres trzech lat od daty przyznania.

Pracownicy sądów wywalczyli 
podwyżki

Wynagrodzenia pracowników sądów 
i prokuratury wzrosną o 450 zł na etat 
od października tego roku oraz o kolejne 
450 zł od stycznia 2020 roku – to najważ-
niejszy zapis porozumienia podpisanego 
wieczorem 4 lipca przez „Solidarność” 
oraz pozostałe związki zawodowe z kie-
rownictwem Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści. Porozumienie kończy trwający od 7 
maja protest prowadzony w miasteczku 
namiotowym przed gmachem resortu. 
Podwyżki obejmą pracowników sądów 
i prokuratury niebędących sędziami. 
Chodzi m.in. o urzędników, asystentów, 
specjalistów i inne grupy pracownicze. 
Łącznie więc płace wzrosną o 900 zł na 
etat, ale nie oznacza to, że podwyżka 
będzie taka sama dla wszystkich. Podział 
środków przeznaczonych na wzrost wy-
nagrodzeń będzie przedmiotem odręb-
nych uzgodnień związków zawodowych 
i resortu sprawiedliwości, które mają roz-
począć się najpóźniej we wrześniu.

 – Przy podziale pieniędzy musimy 
uwzględnić dysproporcje płacowe pomię-
dzy pracownikami na tych samych stano-
wiskach, które niestety nadal występują 
w sądownictwie. Zadbamy o to, aby środ-
ki zostały rozdysponowane sprawiedliwie 
i nikt nie został skrzywdzony – podkreśla 
Edyta Odyjas, przewodnicząca „Solidarno-
ści”  pracowników sądownictwa.

Na nieco innych zasadach wzrosną 
wynagrodzenia kuratorów zawodowych. 
Wysokość podwyżki będzie taka sama, jak 
w przypadku innych grup pracowników 
sądów, jednak nie będzie ona wypłaco-
na w dwóch częściach. Pensje kuratorów 
wzrosną średnio o 900 zł od stycznia 2020 
roku.

sko w sprawie szkolnictwa wyższego dla 
budownictwa okrętowego. Posiedzenie 
rozpoczęło się od spotkania z posłem PiS 
Januszem Śniadkiem, który podsumo-
wał zmiany legislacyjne ważne z punktu 
widzenia pracowników, które weszły w 
ostatnim czasie, a także przedstawił plan 
prac Sejmu na najbliższe miesiące. Człon-
kowie ZRG zadawali politykowi PiS pyta-
nia dotyczące między innymi uprawnień 
dla osób represjonowanych, możliwości 
odliczania związkowej składki członkow-
skiej od dochodu, dostosowania wieku 
uzyskania świadczenia z Pracowniczych 
Planów Kapitałowych do wieku emery-
talnego. 

Uzupełnieniem wystąpienia posła Ja-
nusza Śniadka była relacja przewodniczą-
cego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Krzysztofa Dośli dotyczą-
ca negocjacji prowadzonych w zespole 
związkowo-rządowym. Lider gdańskiej 
„S” powiedział, iż w kilku punktach nastą-
piło zbliżenie stanowisk i część ustaleń już 
została lub wkrótce zostanie skierowana 
na ścieżkę legislacyjną. 

W trosce o kształcenie 
inżynierów okrętowników

W czasie lipcowego spotkania członko-
wie ZRG, na wniosek Krzysztofa Czerwiń-
skiego z Politechniki Gdańskiej, przyjęli 
stanowisko ws. szkolnictwa wyższego dla 
budownictwa okrętowego. W dokumen-
cie skierowanym do Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wnosi o do-
pisanie do Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018 
r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin na-
ukowych oraz dyscyplin artystycznych w 
ramach Dziedzin nauk inżynieryjno-tech-
nicznych jako dyscyplinę w pkt 10: inżynie-
ria morska i statki morskie (wg klasy�kacji 
OECD pkt 2.7.e). W uzasadnieniu związ-
kowcy napisali, iż dotychczas budownic-
two okrętowe i oceanotechnika zaliczane 
były do dyscypliny budowy i eksploatacji 
maszyn łącznie z wszystkimi wydziałami 
mechanicznymi, mimo iż praktycznie te 
dyscypliny nie mają nic wspólnego. Nato-
miast specy�ka budowy statków i obiektów 
pływających wyróżnia się nie tylko warto-
ścią pojedynczych konstrukcji (w Europie 
dochodzi do 1 miliarda euro), ale również 
wielką odpowiedzialnością za ludzi, statek 
i ładunek, jak i złożonością relacji statek 
– ocean, nieporównywalną z innymi wa-
runkami eksploatacji i obciążeń.

Potrzebny jest 
system wynagrodzeń

9 lipca członkowie „Solidarności” w 
Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku 
jednogłośnie opowiedzieli się za przyłą-
czeniem swojej organizacji do Organizacji 

Międzyzakładowej NSZZ „S” Pracowników 
Policji, ABW, SG z siedzibą w Gdańsku. 

– Jest to na pewno dowód uznania 
dla naszej działalności. To, co najważniej-
sze przed nami, to zbudowanie struktury 
branżowej, która jednoczyłaby wszystkich 
pracowników podległych MSWiA oraz 
ABW, a więc też na przykład związkowców 
z urzędów wojewódzkich. Taka silna repre-
zentacja dałaby nam możliwość skutecz-
niejszego negocjowania z pracodawcą. 
Bardzo istotne są dla nas wynagrodzenia, 
ponieważ obecnie nasza grupa zawodowa 
plasuje się na ostatnim miejscu pod wzglę-
dem wysokości wynagrodzeń w całej bu-
dżetówce. Przy obecnym wzroście mini-
malnego wynagrodzenia za chwilę może 
się okazać, że 70 procent cywilnych pra-
cowników policji będzie zarabiać najniższą 
krajową. Następuje spłaszczenie wyna-
grodzeń, co szczególnie jest niekorzystne 
przy zróżnicowaniu zadań, jakie wykonują 
poszczególni pracownicy. Poza tym utrud-
niony jest nabór nowych pracowników. Za 
takie pieniądze nikt nie chce pracować. Jak 
najszybciej powinno nastąpić tworzenie 
systemu wynagrodzeń obejmującego całą 
sferę budżetową. Jestem przeciwniczką 
tego, co się obecnie dzieje, gdy silniejsi 
uzyskują podwyżki takie, jakie chcą, a słab-
sze grupy dostają mniej. U nas postępuje 
stałe zróżnicowanie między wynagrodze-
niami funkcjonariuszy a wynagrodzeniem 
pracowników cywilnych – podsumowuje 

O negocjacjach z rządem

Stan negocjacji między rządem a 
NSZZ „Solidarność” – to główny temat 
posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 1 
lipca w siedzibie gdańskiej „Solidarności”. 
Członkowie ZRG przyjęli również stanowi-

Iwona Adamczyk-Rosinka, przewodniczą-
ca KM NSZZ „S” Pracowników Policji, ABW, 
SG z siedzibą w Gdańsku

Kwiaty pod pomnikami 
bohaterów

Stowarzyszenie Godność i gdańska 
„Solidarność” uczciły Święto Wojska Pol-
skiego i Wniebowzięcia NMP, przypa-
dające w rocznicę Bitwy Warszawskiej 
15 sierpnia 1920 roku, składając kwiaty 
pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda 
Reagana oraz pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Wiązanki kwiatów 
złożono również pod pomnikiem Anny 
Walentynowicz. Uczestnicy uroczystości 
wzięli udział we Mszy św. w intencji Ojczy-
zny w bazylice św. Brygidy, którą odprawił 
ksiądz kanonik Ludwik Kowalski. Region 
Gdański NSZZ „Solidarność” reprezento-
wali przewodniczący Krzysztof Dośla i je-
go zastępca Roman Kuzimski.

Prace związkowo-rządowych zespo-
łów roboczych zbliżają się do finału. 
W Warszawie od 27 do 29 sierpnia br. 
odbyły się ostatnie posiedzenia. Miały 
wypracować rozwiązania m.in. doty-
czące emerytur i szeroko pojętej kwe-
stii cen energii. W negocjacjach bierze 
udział   Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy ZRG NSZZ „S”. 

Członkowie zespołów wypracować 
mieli wprowadzenie kryterium stażo-
wego do emerytur. Kolejnym punk-
tem było uregulowanie wynagrodzeń 
pracowników opłacanych z finansów 
publicznych. „S”  postuluje powiązanie 
wzrostu wynagrodzeń w sferze publicz-
nej ze wzrostem wynagrodzeń w sferze 

produkcyjnej i ze wzrostem PKB. Wzrost 
wynagrodzeń musi też brać pod uwagę 
inflację. Związek wyznaczył granicę co 
najmniej 6-procentowego wzrostu płac. 
I tak, poniżej tej granicy m.in. w oświa-
cie, nie zejdzie. Przedmiotem uzgodnień 
było też zaliczenie składki związkowej do 
kosztów uzyskania przychodów.

29 sierpnia br. po południu (już po 
zamknięciu „Magazynu”) spodziewany 
był wspólny komunikat, podsumowu-
jący uzgodnienia negocjacyjne, podpi-
sany przez związkowych liderów NSZZ 
„S” i – po uzgodnieniu z wicepremie-
rem Jackiem Sasinem – przez ministra 
Łukasza Szumowskiego.  

(asg)

Finalizacja negocjacji   
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Ranking Produktu 
Krajowego Brutto 
na mieszkańca 
wg standardu siły 
nabywczej (PPS) jako 
procent średniej 
unijnej w 2017 roku 
(w proc.)
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CYPR
85

GRECJA
67

BUŁGARIA
49

RUMUNIA
63

POLSKA
70

HISZPANIA
92

PORTUGALIA
77

FRANCJA
104

NIEMCY
124

AUSTRIA
127

WŁOCHY
96

SZWECJA
121

FINLANDIA
109

IRLANDIA
181

WLK. BRYTANIA
106

CZECHY
89 SŁOWACJA

76
WĘGRY

68

LITWA
78

ŁOTWA
67

ESTONIA
79

BELGIA
116

HOLANDIA
128

CHORWACJA
62

SŁOWENIA
85

LUKSEMBURG
253

MALTA
97

DANIA
128

Polska w 2017 roku znajdowała się 
na 7 miejscu (niestety, od końca) w Unii 
Europejskiej pod względem Produktu 
Krajowego Brutto (PKB) na jednego 
mieszkańca przy uwzględnieniu siły na-
bywczej. W roku 2017 było to 70 proc. 
średniej unijnej, czyli nieco ponad 31 tys. 
dolarów międzynarodowych. Według da-
nych z roku 2019 jest już więcej, bo 33 747 
dolarów międzynarodowych. I biorąc pod 
uwagę relatywnie (mimo wszystko) niskie 
ceny w Polsce, w rankingu wypadamy nie 
najgorzej. Polska wyprzedza na przykład 
Węgry, Łotwę, Rumunię czy Bułgarię 
(ostatnie miejsce w UE z 49 proc. śred-
niej). Ba, ze starej Unii przegoniliśmy już 
Grecję (67 proc.), znaną skądinąd z dość 
wysokich cen. I gonimy Portugalię, jest 

szansa, że niedługo dogonimy Włochy. 
Hiszpania też będzie niebawem w na-
szym zasięgu.

Trzeba jednak osiągnąć co najmniej 
średnią unijną (obecnie są to takie 
kraje, jak np. Francja, Wlk. Brytania 
czy Finlandia), a w nieco dalszej per-
spektywie dogonić Niemcy (124 proc. 
średniej) czy inne kraje. Przy obecnym 
tempie wzrostu osiągnięcie tych celów 
zajmie nam wiele lat.

Najbogatszy jest Luksemburg (253 
proc. średniej UE) – pierwsze miejsce 
w rankingu państw unijnych i trze-
cie, po Katarze i Makau, na świecie. 
Kwota przekraczająca 106 tys. dola-
rów międzynarodowych rocznie na 
jednego mieszkańca robi wrażenie. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że w tym 
niewielkim księstwie ceny też nie są 
jakoś specjalnie wygórowane.

Wyjaśnijmy, że tzw. dolar międzyna-
rodowy to umowna waluta stworzona 
na bazie dolara amerykańskiego, słu-
żąca do wyrażania realnego poziomu 
PKB i jego składowych, to znaczy do 
wyeliminowania wpływu różnic w po-
ziomach cen między państwami lub 
innymi jednostkami terytorialnymi. 

Nominalnie, w przeliczeniu na do-
lary amerykańskie, bez uwzględnienia 
współczynnika cen, zarabiamy w Pol-
sce (dane z 2019 r.) jeszcze niewiele, bo 
15 629 dolarów rocznie na osobę.

(mk)

Gonimy, gonimy i… przegonimy? 

PYTANIE MIESIĄCA

ROMAN KUZIMSKI, zastępca 
przewodniczącego ZRG NSZZ „Solidarność”

– Zmiany są bardzo pozytywne, długo czekaliśmy na taki 
ruch ze strony rządzących. Do tej pory działaczowi związ-
kowemu przysługiwała szczególna ochrona przed zwolnie-
niem, praktycznie jednak była ona �kcją. To po prostu był 
martwy zapis. Pracodawca często wiedział doskonale, że 
łamie prawo, ale mimo wszystko wyrzucał człowieka z pra-
cy. Taki niesłusznie zwolniony przewodniczący czy członek 
związkowej komisji zakładowej szedł do sądu, gdzie spra-
wy trwały rok, dwa lata, a często i dłużej. Co z tego, że w 
końcu wygrywaliśmy sprawę, gdy pokrzywdzony z rodziną 
przez czas procesu był pozbawiony środków do życia. Czę-
sto pracownik, pomimo że zostawał przywrócony do pracy, 
otrzymywał zwrot utraconych zarobków tylko za trzy mie-
siące. Po nowelizacji, która wejdzie w życie w listopadzie 
tego roku, pracodawca będzie musiał płacić wynagrodzenie 
pracownikowi do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia 
sprawy przez sąd. 

Naszym zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jesz-
cze lepsze rozwiązanie byłoby jednak, gdyby sąd zasądzał 
od pracodawcy pełne odszkodowanie po przegranej spra-
wie, ale wypłacane nie z kasy �rmy, ale z prywatnej kieszeni 
pracodawcy. Bo pracodawca z pełną świadomością często 
łamie prawo. Zwalniając liderów związkowych, wie dosko-
nale, że przegra sprawę w sądzie. Mam nadzieję, że w nieda-
lekiej przyszłości uda się również to załatwić. 

JAROSŁAW DZIUBEK, KZ NSZZ „Solidarność” 
w Leroy Merlin

– Nowe uregulowania uważam za słuszne. Sam do-
świadczyłem niedogodności spowodowanych poprzednim 
stanem prawnym. Mimo ochrony, która przysługuje działa-
czom związkowym, zostałem niesłusznie zwolniony i zanim 
sądy przyznały mi rację, pozostawałem bez pracy dwa lata. 
Na pierwszą rozprawę czekałem kilka miesięcy. Najgorsze 
jest to, że pomimo iż sąd przyznał mi rację, nie otrzymałem 
zwrotu utraconych wynagrodzeń, jedyne co uzyskałem, to 
fakt, że okres ten zalicza się do stażu pracy. 

Myślę, że nowe przepisy są korzystne dla pracowników, 
przede wszystkim pracodawcy będą mniej skłonni do ich 
zwalniania. Obecnie w podobnej sytuacji jest koleżanka 
z mojej �rmy, która sądzi się z pracodawcą, mam nadzieję, 
że ona skorzysta już z nowych uregulowań. 

ANNA SAWICKA, przewodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” w Operze Bałtyckiej

– Sprawa niesłusznie zwolnionego jednego z członków 
naszej Komisji Zakładowej ciągnie się już od 2017 roku. Po-
stępowanie w sądzie toczy się bardzo wolno, sprawa jest 
przewlekana, bo między innymi nastąpiła zmiana sędziego. 
Przewlekłość spraw w sądach jest wykorzystywana przez 
pracodawców, aby – po pierwsze – pozbyć się niepokor-
nych pracowników, a więc przede wszystkim związkowców, 
a po drugie – aby zastraszyć pozostałych pracowników. 
Najgorszy jest oczywiście brak środków do życia dla zwol-
nionego pracownika. Bardzo cenię sobie to, że należę do 
„Solidarności”, a więc dużej centrali, gdzie jest bardzo do-
bra obsługa prawna, ale w przypadku małych związków, na 
przykład takich, które funkcjonują w jednym zakładzie, to 
przy przewlekłych procesach obsługa prawna przerasta ich 
możliwości �nansowe. 

Uważam więc, że obecna zmiana w prawodawstwie 
w tym zakresie jest bardzo dobra i przybliża nas do stan-
dardów europejskich. Do tej pory pracodawca nie liczył się 
z konsekwencjami bezpodstawnego zwolnienia pracow-
nika. W instytucjach kultury menedżer wybierany jest na 
cztery lata i może naprawdę pod absurdalnym pretekstem 
zwolnić każdego z pracy. Wie bowiem, że nawet jak prze-
gra sprawę w sądzie i instytucja będzie płacić horrendalne 
odszkodowania, to jego i tak nie będzie to dotyczyć, bo już 
będzie pracował w innej instytucji. Ubolewam tylko, że te 
zmiany nastąpiły tak późno. 

Oprac. (mk)

Jak oceniasz nowelizację kodeksu postępowania 
cywilnego, która wprowadza przepis, że sąd pierwszej 
instancji, jeśli uzna zwolnienie pracownika za 
bezprawne, skutecznie może nakazać dalsze jego 
zatrudnianie bez czekania na prawomocne orzeczenie?

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” zaprasza 31 sierpnia 2019 roku do Gdańska na obchody 39 rocznicy Sierpnia 1980, podpi-
sania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 31 rocznicy strajków z 1988 roku.

31 sierpnia – Gdańsk, uroczystości główne
 godz. 12.00 – uroczysta msza święta w bazylice pw. św. Brygidy.
 godz. 14.00 – złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.
 godz. 14.30 – Sala BHP, Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (m. in.: wystąpienia gości, 

wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”).
 godz. 20.00 – Gdańsk, plac k. Sali BHP – Koncert „Koniec lata z Solidarnością” (organizator: TVP2).

Partnerami uroczystości są:

Nasze święto
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Kto Twitterem wojuje, 
ten od Twittera ginie
Od kilku lat część walki politycznej przeniosła się do Interne-
tu. Politycy hulają po mediach społecznościowych. Jednak 
nieuważne użycie Twittera czy Facebooka może przynieść 
odwrotne efekty od zamierzonych. Oto garść wpadek polityków, 
z których śmiała się cała Polska tego lata. Rozpoczął senator PO 
Bogdan Klich. Informując o poczynaniach swojego ugrupowa-
nia zamieścił hashtag… „TwójSzwab”, a miało być „TwójSztab”. 
Kolejny przypadek twitterowego „przejęzyczenia” polityków 
Platformy Obywatelskiej to wpis posła Arkadiusza Myrchy 
zawierający hashtag #POrozwalajmy jak #UzdrowićPolskę. 
W końcu Barbara Nowacka reklamowało panel dyskusyjny 
#ForumProgroboweKO. Według Freuda takie pomyłki – prze-
języczenia spowodowane są nieświadomymi, zablokowanymi 
motywacjami, które mimo woli wychodzą na światło dzienne.

Z mi³oœci do zwierz¹t
Jak wiadomo, dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło, 
także piekło zwierząt. Pewna nastolatka, uważająca się za 
miłośniczkę naszych braci mniejszych, postanowiła uratować 
kilkaset szynszyli, które przebywały w jednej z ferm. Dzielna 
obrończyni zwierząt wzięła pożyczkę „chwilówkę” w wysokości 
16 tysięcy złotych i wykupiła zwierzęta z „niewoli”. I tutaj dopiero 
rozpoczął się ich prawdziwy dramat.  Zadanie ją przerosło, nie 
była w stanie zapewnić im pożywienia ani wody, zwierzęta 
zaczęły zdychać. Szynszyle nie miały wody od trzech dni, bo 
system nawadniania został zniszczony, a miski były puste. W trzech 
kuwetach zalanych przez przegryziony wężyk pływały rozkłada-
jące się kilkudniowe zwłoki. W jednej, wśród zwłok swoich dzieci, 
siedziała mokra i przemarznięta matka. W innej kuwecie leżała 
martwa matka, z której dzieci spijały ostatki wody. Zabraliśmy się 
za rozdysponowanie resztek karmy i naprawianie systemu poidełek 
– napisali wolontariusze, którzy ruszyli na pomoc lekkomyślnej 
nastolatce.

Chcieli œwiêtowaæ 
wybuch wojny

Na godz. 15.00 zaplanowano „marsz życia”, czyli radosny pochód, 
który rozpocznie się nieopodal Teatru Szekspirowskiego. Stamtąd 
uczestnicy marszu przejdą pod Bramę Zieloną, gdzie zaplanowano 
koncert, tańce i wspólne świętowanie – tak władze miasta Gdań-
ska na swojej stronie reklamowały obchody z okazji wybuchu 
II wojny światowej. I już nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. 
Śmiać się z poziomu intelektualnego włodarzy miasta, którzy 
nie rozumieją, że świętuje się radosne wydarzenia, czy płakać, 
bo ekipa prezydent Dulkiewicz tak zapatrzyła się w niemiecką 
przeszłość Gdańska, że nie rozumie, że Gdańsk obecnie jest 
miastem polskim zamieszkiwanym przez Polaków, którzy byli 
jednymi z głównych o�ar wojny wywołanej i prowadzonej przez
Niemców.

W obronie œmietnika 
na Westerplatte
Aleksandra Dulkiewicz tak zapędziła się w kontestacji polskie-
go państwa, że postanowiła odrzucić 150 milionów, które rząd 
Morawieckiego przeznaczył na budowę muzeum upamiętniają-
cego obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Wester-
platte. Władze miasta Gdańska przez lata nie zrobiły nic, aby 
temu miejscu nadać odpowiednią rangę, a śmieci zalegające 
w ruinach usunięto dopiero niedawno, po ukazaniu się repor-
tażu fotogra�cznego w jednym z tygodników. Każdy normalny
odpowiedzialny włodarz miasta ucieszyłby się, że ktoś chce wy-

łożyć tak dużą sumę na nowe muzeum.  Ale nie pani prezydent 
Dulkiewicz, której widać bliżej do przedwojennego Wolnego (od 
Polski) Miasta Gdańska, zdominowanego przez Niemców, niż do 
obecnej Polski rządzonej przez znienawidzoną ekipę. 

Wdziêczni - za co?

Podobnie jak władze miasta Gdańska pogubiły się w tym, kogo 
i jak powinny honorować i upamiętniać, tak zarządzający Euro-
pejskim Centrum Solidarności Basil Kerski nie odrobił lekcji ze 
znajomości historii NSZZ „Solidarność”. Pomysł uhonorowania 
unijnego komisarza Fransa Timmermansa Medalem Wdzięcz-
ności zakrawa na kolejną prowokację. Celnie skomentował to 
radny i zarazem członek Rady ECS, Kacper Płażyński. – Instytu-
cja, która teoretycznie powinna nawiązywać do antykomunistycz-
nego etosu wielkiego ruchu społecznego, jakim był solidarnościo-
wy zryw lat 80., chce przyznać Medal Wdzięczności czołowemu 
działaczowi międzynarodówki socjalistycznej, skupiającej szereg 
ugrupowań postkomunistycznych i komunizujących.

Latali, lataj¹ - bêd¹ 
lataæ mniej?
Okazuje się, że obecna ekipa rządząca nie ustrzegła się pewnych 
wpadek wizerunkowych. Marszałek Kuchciński nie złamał 
co prawda prawa latając z rodziną rządowym samolotem, jak 
nie złamali prawa prominentni politycy koalicji PO-PSL, którzy 
nader często korzystali z państwowej �oty powietrznej, również
w towarzystwie swoich najbliższych (Tusk, Kopacz, Boruse-
wicz). To, co różni obie formacje polityczne, to fakt, że marszałek 
Kuchciński podał się do dymisji i zapłacił za loty członków swojej 
rodziny, a marszałek Borusewicz nie. Na szczęście, w końcu  
wprowadzono przepisy regulujące loty najważniejszych osób 
w państwie. Co szczególnie cieszy, to fakt, że informacje o tych 
lotach będą jawne, a nic tak nie wpływa na powściągliwość w 
korzystaniu z przywilejów na koszt podatnika jak świadomość, 
że ten podatnik się o tym dowie. 

Sprawiedliwy wyrok
„Jestem kłamcą”. Tabliczki z takim napisem będą musieli nosić 
dwaj mężczyźni, którzy podszywali się pod weteranów wojny 
w Afganistanie. Taki niecodzienny wyrok wydał sędzia z amery-
kańskiego stanu Montana. Dwaj oszuści, chcąc uzyskać niższy 
wyrok w sprawie dotyczącej posiadania narkotyków, twier-
dzili przed sądem, że są weteranami wojennymi. Gdy sprawa 
wyszła na jaw, tra�li ponownie przed oblicze Temidy. Sędzia,
oprócz kary za przestępstwo związane z narkotykami, nakazał 
oszustom noszenie tabliczek z napisem „Jestem kłamcą” oraz 
odręczne wypisanie nazwisk ponad 6 tys. Amerykanów, którzy 
zginęli w Iraku i Afganistanie. Gdyby tę praktykę wprowadzić do 
polityki, wielu z dzisiejszych obrońców demokracji musiałoby 
nosić podobną tabliczkę.

SPOJRZENIE I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Wakacyjny język miłości w polityce kwitnie aż miło. Przykłady 
– „Kaczyński skończy w więzieniu albo w zakładzie psychiatrycznym” 
– to Lech Wałęsa o Jarosławie Kaczyńskim. Dlaczego ma wylądować 
w więzieniu albo w psychiatryku? Tego pokojowy noblista już opinii 
publicznej nie zdradził. Nowa gwiazdka Koalicji Obywatelskiej niejaka 
Jachira chwali się zdjęciem, na którym z uśmiechem wbija szpilki 
w plastikową kaczkę, a znany wszystkim Tomasz Lis postanowił przed 
wizytą przywódcy światowego mocarstwa przyłożyć prezydentowi 
USA, pisząc o nim: „Kłamca, rasista i przyjaciel Kim Dzong Una, 
który nigdy nie zostałby prezydentem USA bez pomocy Putina”. Kilka 
tygodni wcześniej znany społecznik, chętnie pokazujący się w koszulce 
z napisem „Nie hejtuję”, tak oto nie hejtował na zakończenie swojego 
rockowego wakacyjnego festiwalu: „Możecie mnie zarąbać, ale nie 
zamknięcie mi mordy! To wy trwonicie moje pieniądze. Zabieracie 
Westerplatte. K...a, po co?! Odpi...olcie się od Westerplatte! Wsadzi-
cie mnie za to do pierdla? To znajdę tam kumpli i rozsadzimy to od 
środka. (…) Czemu nie karzecie polityków,  za...lających samolotami 
za moje, k...a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowie-
dzialności? Nie ma na to zgody. Możecie mnie zabić na tej barykadzie. 
Możecie mi strzelić w łeb, ale nie cofnę się, bo Polska się stacza”. 
Prawda, że miłe? I takie wychowawcze, bo przecież skierowane do 
tysięcy młodych ludzi. Ciekawe, że Jerzy Owsiak – bo o nim mowa 
– nie powtórzy swoich słów pod adresem polityków latających (prze-
praszam, za….lających) za jego pieniądze w poprzednich kadencjach 
ujawnianych obecnie przez odpowiednie kancelarie.

Tymczasem w cieniu tych „miłych” słów rządząca ekipa przygo-
towała projekt budżetu na następny rok bez deficytu. Oznacza to, że 
pierwszy raz od trzydziestu lat nie będziemy się zadłużali na koszt 
przyszłych pokoleń. Niewiele jest takich państw na świecie, najbliższe 
nam to Niemcy. Mało tego – planuje się, że mimo obniżenia progu do 
17 proc. i zniesienia podatku dla młodych – do budżetu ma wpłynąć 
blisko 430 mld zł. W ostatnim roku rządów poprzedniej koalicji, 
w roku 2015, budżet wzbogacił się o niecałe 290 mld, to jest o 140 mld 
mniej. To gigantyczny wzrost. W dodatku – jak zapewniała delegacja 
rządowa podczas toczących się rozmów o  realizacji związkowych 
postulatów – w budżecie AD 2020 mają być zabezpieczone środki na 
ich realizację. Pisząc te słowa, nie znam jeszcze ostatecznych wyników 
rozmów, ale z już uchwalonych ustaw i tzw. kuluarów można wywnio-
skować, że znaczna część postulatów naszego Związku jest na etapie 
realizacji. I tak, mamy od października rzeczywisty pluralizm związko-
wy w służbach mundurowych. Biorąc pod uwagę siłę NSZZ „Solidar-
ność” w straży pożarnej, wróży to nieźle na przyszłość. Mamy wyłącze-
nie dodatku stażowego z płacy minimalnej, która najprawdopodobniej 
wzrośnie w 2020 do poziomu 2450 zł brutto, a minimalna stawka 
godzinowa – do 16 zł. Nauczyciele dostaną przeciętnie od 1 września 
wynagrodzenie wyższe o 9,6 proc., co spowoduje, że 1 stycznia 2020 
r. przeciętna w oświacie będzie o 14,6 proc. wyższa niż 1 stycznia 
br. A w uzgodnieniu jest także wzrost płac w innych grupach „bu-
dżetowych”. W 2020 r. uzgodniono wstępnie przeciętny wzrost płac 
w budżetówce na poziomie 6 proc. Wraz z obniżenie podatku PIT da 
to spory zastrzyk gotówki w pracowniczych portfelach. Spory, choć 
oczywiście nie do końca zadowalający. Swoją drogą, szukanie równo-
wagi budżetowej, przy takich dysproporcjach płacowych między sferą 
przedsiębiorstw i „budżetówką”, budzi pewne wątpliwości.

Na koniec warto dodać, że jest wstępna zgoda na wzrost tzw. kwoty 
bazowej potrzebnej do naliczania  funduszu socjalnego od stycznia 
2020 r. do poziomu z II połowy roku 2018. To wzrost skokowy, bo do 
dzisiaj bazą jest przeciętne wynagrodzenie z 2013 roku. Mam nadzieję, 
że szczęśliwy finał czeka też postulat odliczenia składki związkowej 
od dochodu podlegającemu opodatkowaniu. Toczą się także rozmowy 
o możliwości odejścia na emeryturę na podstawie czasu pracy, a nie 
tylko wieku. A więc, mimo że wielu krzyczy, iż Polska się stacza, myślę, 
że powoli i mozolnie, ale posuwamy się do przodu. I mam nadzieję, 
że nie stoczymy się rzeczywiście po 13 października. A to już niedługo.

Jacek Rybicki

W cieniu  
„miłych” słów

oni naprawdê to powiedzieli...
Feminizm a krowy mleczne

Kiedy mówię o feminizmie, mówię o szacunku dla 
zwierząt, których los, na przykład los krów mlecz-
nych, jest zdeterminowany przez ich płeć. Nasza rola, 
moja rola, rola polityków i polityczek jest szczególna. 
Musimy mieć odwagę i determinację, żeby mówić 
o prawach zwierząt (...) 

Sylwia Spurek,  
europosłanka Wiosny„

”
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Polska Policja Państwowa świętuje 
w tym roku swoje stulecie. To za-
pewne zbieżność dat, ale w tym roku 
kluczowe jest przyjęcie prawnych 
możliwości tworzenia związków 
zawodowych w służbach munduro-
wych, czyli tzw. pluralizm związko-
wy. Za dwa miesiące funkcjonariu-
sze będą mogli dowolnie wybierać, 
do jakiego związku zawodowego 
chcą należeć. Mundurowych nadal 
obowiązuje zakaz strajku. 

6 sierpnia br. prezydent RP podpisał 
ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmia-
nie ustawy o Policji, ustawy o Straży 
Granicznej oraz ustawy o Służbie Wię-
ziennej.

Ustawa podjęta przez parlament z 
inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy 
dotyczy rozszerzenia praw funkcjona-
riuszy Policji, Straży Granicznej oraz 
Służby Więziennej do tworzenia i wstę-
powania do związków zawodowych. O 
takie zmiany wnioskował od kilku lat 
NSZZ „Solidarność”. 

Funkcjonariusze Policji, SG i SW mo-
gli dotychczas zrzeszać się tylko w jednym 
związku zawodowym działającym w danej 
formacji. Taki stan rzeczy funkcjonował 
w Policji i Służbie Więziennej od 1989 
roku, w Straży Granicznej od 1991 roku.

Z punktu widzenia praw i wolności 
związkowych członków tych formacji naj-
istotniejszą zmianą wprowadzaną w trzech 
nowelizowanych ustawach jest odejście od 
narzuconego odgórnie monizmu związ-
kowego na rzecz swobody w zakładaniu 
i przystępowaniu do związków zawodo-
wych przez ich funkcjonariuszy. 

NSZZ „Solidarność” argumentuje, że 
każdy człowiek ma prawo do spokojne-
go zgromadzania i stowarzyszania się, 
nikt nie może zmuszać go do należe-
nia do wskazywanych organizacji oraz 
każdy ma prawo do tworzenia i przystę-
powania do związków zawodowych dla 
ochrony swych interesów.  

– Możliwość swobodnego zrzeszania 
się, zrzeszania w wybranym przez siebie 

związku zawodowym lub możliwość za-
łożenia własnego związku zawodowego 
jest niezbywalnym prawem człowieka. 
Powszechna Deklaracja Praw Człowie-
ka ONZ jasno wskazuje, że w tym za-
kresie nie może być ograniczone prawo 
żadnego człowieka – podkreśla Henryk 
Nakonieczny, członek Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Do związków zawodowych działają-
cych w tych formacjach od publikacji 
„noweli” w Dzienniku Ustaw zastoso-
wanie znajdą generalne zasady wyni-
kające z przepisów prawa pracy, w tym 
w szczególności ustawy o związkach 
zawodowych oraz o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych, jednakże z mody-
fikacjami.

Określone w przepisach prawa 
uprawnienia w sprawach indywidual-
nych  przysługują zakładowej organi-
zacji związkowej, jeżeli jej członkiem 
jest co najmniej jeden funkcjonariusz 
odpowiedniej formacji inny niż ten, 
którego w danej sprawie reprezentuje 
zakładowa organizacja związkowa.

Uprawnienie, o którym mowa 
w art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych, przysługuje 
związkowi zawodowemu, którego te-
rytorialny zakres działania obejmuje 
co najmniej obszar działania odpo-
wiednio: komendanta wojewódzkiego 
Policji, komendanta oddziału Straży 
Granicznej, dyrektora okręgowego 
Służby Więziennej. Nowelizacja zaka-
zuje łączenia funkcji związkowych ze 
stanowiskami w służbach, które ob-
sadzane są w drodze powołania, czyli 
dyrektora komórki organizacyjnej, jego 
zastępcy albo naczelnika. 

Przypomnijmy, że system ochrony 
bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej 
kształtował się w latach 1919–1923. 
Ukoronowaniem tego procesu było 
wydanie Rozporządzenia Prezydenta 
RP o Policji Państwowej z 6 marca 1928 
r. W 1981 r. były podejmowane próby 
zawiązania Związku Zawodowego 
Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 
Zakończyły się one fiaskiem, a inicja-
torów usunięto z szeregów MO. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego inter-
nowano kilkunastu byłych milicjantów 
− związkowców z ZZFMO.

(asg)

Związkowy pluralizm w służbach 
mundurowych

Funkcjonariusze Policji, SG i SW mogli dotychczas zrzeszać się tylko w jednym 
związku zawodowym działającym w danej formacji. 
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Organizacje związkowe działające na 
kolei, wśród nich NSZZ „Solidarność”, 
wynegocjowały porozumienia płacowe, 
dzięki którym podwyżki otrzyma 60 
tysięcy pracowników spółek z Grupy 
PKP.

Podwyżki wyniosą od 150 zł do 400 
zł brutto do podstawy wynagrodzenia 
w zależności od kondycji finansowej i 
możliwości spółek kolejowych. Pobory 
w nowej, wyższej wysokości są wypła-
cane sukcesywnie już za lipiec lub za 
sierpień tego roku.   

– Podwyżki płac wynegocjowa-
ne przez związkowców, w tym przez 
poszczególne komisje związkowe „S” 
z zarządami spółek PKP, zależne są 
od wyniku finansowego na kolei oraz 
od zapisów w układach zbiorowych 
pracy. Stąd różnice w ich wysokości 
– powiedział Jacek Prętki, przewod-

niczący Sekcji Regionalnej Kolejarzy 
RG NSZZ „S”.

Porozumienia płacowe są podpisy-
wane w spółkach Grupy PKP co roku. 
W poszczególnych spółkach obowiązu-
ją zakładowe układy zbiorowe pracy.   

Od 1 lipca br. podwyżki otrzymali 
pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Płace zasadnicze w tej spółce wzro-
sły średnio o 380 zł na etat.  

Od 1 sierpnia br. średnio o 220 zł na 
etat wzrosły wynagrodzenia zasadnicze 
w PKP Cargo. Podczas rozmów strona 
związkowa zastrzegła, że podwyżka nie 
może być niższa niż 150 zł. Porozumie-
nie płacowe między zarządem spółki i 
związkami podpisane zostało w czerwcu 
br., ale wysokość podwyżek w poszcze-
gólnych zakładach była przedmiotem 
odrębnych negocjacji. We wrześniu br. 
mogą zostać podjęte rozmowy na temat 

dodatkowych wypłat, ale zależy to od 
bieżącej sytuacji spółki. 

Pod koniec maja br. PKP Cargo po-
dało dane finansowe za I kwartał. Wynik 
netto jest wyższy o 49 proc. niż rok temu. 
Zysk netto PKP Cargo po pierwszym pół-
roczu 2019 r. wyniósł 47,9 mln zł. Jednak 
PKP Cargo w pierwszym półroczu 2019 
r. poniosły nakłady inwestycyjne do 552 
mln zł (wzrost o 82 proc. w stosunku do 
analogicznego okresu 2018 r.). 

Negocjacje płacowe trwają w PKP 
Intercity.

Z kolei w PKP S.A. podwyżki wejdą 
w życie 1 września br. Płace zasadni-
cze wzrosną średnio o 300 zł. Strona 
związkowa wynegocjowała też wyższą 
nagrodę na Dzień Kolejarza, niż ta wy-
nikająca z Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy.   

(asg)  

Podwyżki na kolei

15 sierpnia na metę jubileuszowego 25 Orlen Maratonu Solidarności przy-
biegło 753 uczestników z trzydziestu państw świata. Po raz pierwszy impre-
zę objął patronatem prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Srebrny maraton pod 
patronatem prezydenta RP  

Triumfatorami w kate-
gorii Open byli Kenijczy-
cy – Isaac K. Ngeno (czas 
2:20:31) i Evans KTanui 
(2:27:16). Najlepszy wśród 
Polaków Rafał Czarnecki 
zajął 3. miejsce, pokonując 
trasę 42,125 km z czasem 
2:28:35. Kenijka Gladys J. 
Biwott z czasem 2:48:57 
była najszybsza spośród 
kobiet. Lidia Czarnecka 
była drugą kobietą na me-
cie (2:55:18). Na trzecim 
stopniu podium stanęła 
Patrycja Włodarczyk z 
Gdyni (3:02:50).

W tym roku rozegrane 
zostały I Mistrzostwa Pol-
ski w Maratonie członków 
NSZZ „Solidarność”. W 
stawce biegło 61 naszych 
związkowców. Najlepszy 
był Michał Talaga (Mszana 

Dolna) z czasem 2:37:55, drugi Krzysztof Kamiński (Gąbin), trzeci Janusz Żywicki 
(Szczecin). Czwarte miejsce zajęła Monika Szuba z Gdańska (3:07:23).

Dystans maratonu przebiegł – w koloratce i z wizerunkiem Matki Bożej – między 
innymi ks. Krystian Strycharski z Warszawy, który 31 lipca powrócił z pielgrzymki 
biegowej z Częstochowy do Rzymu (1600 km).

Maraton „Solidarności” to nie tylko impreza sportowa. To także okazja do 
oddania hołdu poległym stoczniowcom w Grudniu 1970 roku oraz strajkującym 
w Sierpniu 1980 roku. Inspiracją dla maratonu byli kurierzy, którzy przenosili 
meldunki między stoczniami Gdańska i Gdyni, dlatego bieg prowadzi przez całe 
Trójmiasto. 

– Pierwszy był bieg w 1981 roku, od bramy stoczni w Gdyni do bramy stoczni 
w Gdańsku – mówił 8 sierpnia br. podczas konferencji prasowej Roman Kuzimski, 
wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. – Nazy-
waliśmy go Biegiem Łączników, bo upamiętniał ludzi, którzy przenosili informacje 
i ulotki między trójmiejskimi stoczniami.

Inicjatorem Maratonu „Sierpień ’80”, który początkowo miał dystans półma-
ratonu, był Józef Kuczma. Pomysłodawcą organizacji biegu na dystansie pełnego 
maratonu był z kolei Kazimierz Zimny, biegacz, medalista olimpijski z Rzymu 
(1960) na dystansie 5000 m. Po raz pierwszy zawodnicy zmierzyli się z dystansem 
maratońskim w 1995 roku, a Kazimierz Zimny do dziś jest dyrektorem imprezy. 
Szefem organizacyjnym jest Małgorzata Leśniewicz.

– Nasze srebrne wesele wypadło bardzo dobrze. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do sukcesu 25 Orlen Maratonu Solidarności. A więc zawodnikom, 
partnerom, sponsorom, kibicom. Dziękujemy wszystkim służbom i poszczególnym 
osobom, które bezpośrednio zaangażowane były w organizację maratonu. Dzię-
kujemy gospodarzowi całej imprezy, a więc NSZZ „Solidarność” – powiedziała na 
zakończenie imprezy Małgorzata Leśniewicz.

(mk)

Zwycięzcom I Mistrzostw Polski w Maratonie członków NSZZ „Solidarność” nagrody 
wręczył Krzysztof Dośla.
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1 października br. wejdzie w życie obniżka podatków dla wszystkich pracujących. By zapewnić realizację zadań 
państwa w sferze obronności, edukacji, opieki zdrowotnej, administracji publicznej i samorządowej, wypłacić pensje 
pracowników budżetówki, uruchomić socjalne transfery, rząd musi sięgnąć do kieszeni obywateli. Czyni to poprzez 
system podatkowy. Rząd ani żadna partia nie mają bowiem swoich pieniędzy. 

17,75 procent
Po wprowadzeniu od 1 sierpnia br. 

„zerowego” PIT dla osób poniżej 26 roku 
życia od 1 października tego roku zacznie 
obowiązywać niższa stawka PIT 17 proc. 
(nie 18 proc.) oraz podwyższone zostaną 
koszty uzyskania przychodów. 

17-procentowa stawka obejmie po-
datników rozliczających się w ramach 
pierwszej stawki skali podatkowej w 
roku podatkowym (do progu 85 528 zł). 
Dochody powyżej 85 528 zł nadal będą 
objęte stawką 32 proc. Ten drugi próg 
podatkowy obowiązuje w Polsce od 2009 
roku mimo wzrostu zarobków.  

Uwaga! Zmiany zaczną obowiązywać 
jeszcze w tym roku, ale stawka podatku 
dochodowego zostanie obniżona jedy-
nie do 17,75 proc. w 2019 roku, a do 17 
proc. dopiero z początkiem 2020 roku. 

Uwaga! Od rozliczeń za 2019 rok obo-
wiązuje też „III próg podatkowy”. To dani-
na solidarnościowa w wysokości 4 proc., 
która dotyczy osób o dochodach przekra-
czających rocznie milion złotych.   

Ile fiskusowi?

Nowa skala podatkowa oraz kwota 
zmniejszająca podatek sprawią, że od 
1 października br. należy się fiskusowi 
w 2019 roku:
 przy dochodzie do 85 528 zł podatek 

wyniesie 17,75 proc. (minus kwota 
zmniejszająca podatek), a od 1 stycz-
nia 2020 będzie to 17 proc., 

 od 85 528 zł podatek wyniesie 
14 539,76 zł plus 32 proc. nadwyżki 
ponad 85 528 zł (minus kwota zmniej-
szająca podatek).   
Kwota zmniejszająca podatek, tzw. 

kwota wolna: 
 Dochód 1 zł – 8001,50 zł: dochód wol-

ny od podatku,  
 8001 – 13 000 zł: stawka 18 proc. mi-

nus kwota obniżająca, kwota wolna 
degresywna – od 8001 zł do 3091 zł,

 13 001 – 85 528 zł: stawka 18 proc. mi-
nus 556,02 zł, kwota wolna 3091 zł,

 85 529 zł – 127 000 zł: stawka 32 proc. 
minus kwota obniżająca, kwota wolna 
degresywna od 3091 zł do 0 zł,

 od 127 001 zł: stawka 32 proc., brak 
kwoty wolnej od podatku.
Przy obliczaniu zaliczek na podatek 

(od dochodów rocznych nieprzekracza-
jących kwoty 85 528 zł) będzie stosowana 
kwota zmniejszająca podatek w wysoko-
ści 556,02 zł.

To ważne, bo dotyczy pieniędzy, które 
pozostaną w naszych kieszeniach.

Koszty uzyskania 

Koszty uzyskania przychodu z 1335 zł 
rocznie (jednoetatowcy) zostaną podnie-

sione do 3000 zł rocznie. Wieloetatowcy 
z kosztów 2002,05 zł „podskoczą” w ze-
znaniu podatkowym do 4500 zł kosztów 
uzyskania. Dojeżdżający dzięki podnie-
sieniu kwoty kosztów uzyskania zyskają 
nieco więcej. Osoby zatrudnione w ra-
mach działalności wykonywanej osobi-
ście (kontrakty menedżerskie, rady nad-
zorcze, członkowie zarządów) skorzystają 
też na podwyższeniu kosztów uzyskania 
przychodów. 

Opodatkowani przedsiębiorcy 

Przedsiębiorca musi kierować się ra-
chunkiem ekonomicznym i rodzajem 
wykonywanej działalności. Najczęściej 
stosowana jest skala podatkowa (zasady 
ogólne) stanowiąca formę opodatkowa-
nia przychodów z działalności, ale także 
przychodów uzyskiwanych w ramach sto-
sunku pracy, umów cywilnoprawnych lub 
świadczeń uzyskiwanych z ZUS (zasiłki, 
renty czy emerytury).  

Często wybieraną formą opodatko-
wania jest podatek liniowy, stanowią-
cy korzystną alternatywę dla bardziej 
majętnych przedsiębiorców, z uwagi na 
stałą stawkę podatku dochodowego. W 
przypadku podatku liniowego przedsię-
biorca opodatkowuje dochód (przychody 
– koszty) jedną stawką podatku 19 proc 
bez względu na jego wysokość.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zry-
czałtowanych form opodatkowania, do ja-
kich zalicza się kartę podatkową oraz ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych.   

Zwolnienia

Są kategorie przychodów, które choć 
podlegają ustawie o PIT, to jednak są 
zwolnione z podatku dochodowego. Peł-
ny katalog zwolnień znajdziemy w art. 21 
ustawy o PIT. 

Są to dla przykładu: renty przyzna-
ne na podstawie odrębnych przepisów 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin; otrzymane 
odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub 
zasady ustalania wynikają wprost z prze-
pisów odrębnych ustaw; odszkodowania 
otrzymane na podstawie przepisów o 
uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działal-
ność na rzecz niepodległego bytu państwa 
polskiego; odszkodowania otrzymane na 
podstawie wyroku lub ugody sądowej do 
wysokości określonej w tym wyroku lub 
ugodzie; odszkodowania w postaci renty 
otrzymane na podstawie przepisów pra-
wa cywilnego w razie uszkodzenia ciała 
lub wywołania rozstroju zdrowia, przez 
poszkodowanego, który utracił całko-
wicie lub częściowo zdolność do pracy 
zarobkowej; kwoty otrzymane z tytułu 

ubezpieczeń majątkowych i osobowych; 
wygrane w kasynach gry, grach na auto-
matach o niskich wygranych, wygrane w 
grach liczbowych, loteriach pieniężnych 
i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa 
wartość wygranych nie przekracza 2280 
złotych; odprawy pośmiertne i zasiłki po-
grzebowe; świadczenia rodzinne i dodatki 
rodzinne i pielęgnacyjne; jednorazowe za-
siłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane 
z funduszów związków zawodowych oraz 
np. wartość ubioru służbowego (umun-
durowania); świadczenia rzeczowe i ekwi-
walenty przysługujące na podstawie prze-
pisów o bezpieczeństwie i higienie pracy; 
wartość otrzymanych przez pracownika 
od pracodawcy bonów, talonów, kuponów 
lub innych dowodów uprawniających do 
uzyskania na ich podstawie posiłków, arty-
kułów spożywczych; diety i inne należności 
za czas podróży służbowej pracownika.  

Luka podatkowa

Luka w VAT, czyli różnica pomiędzy 
tym, co powinno wpływać do budżetu 
z podatku VAT, a rzeczywistymi wpły-
wami, wynosiła szacunkowo w Polsce 
rokrocznie (2008–2018) 25–40 mld zł. 
Ze wstępnych szacunków Ministerstwa 
Finansów, które zaprezentowano w Wie-
loletnim Planie Finansowym Państwa 
na lata 2019–2022, luka w podatku VAT 
w 2018 roku spadła (w porównaniu z 
2017) o 2,9 proc. do 12,5 proc. i wynosiła 

ok. 25 mld zł. Dla uproszczonego oszaco-
wania luki VAT w 2018 roku zastosowano 
metodę odgórną (top down), czyli dane 
makroekonomiczne (konsumpcję pry-
watną, zakupy netto, inwestycje rządowe 
i samorządowe).

Od 2018 r. wszystkie firmy obowiązu-
ją przepisy, które ograniczają wyłudzenia 
podatku od towarów i usług (VAT), czyli 
„karuzele podatkowe”. Wśród nich jest 
przygotowany jeszcze przez poprzednią 
koalicję Jednolity Plik Kontrolny (JPK). 
To dane przekazywane drogą elektronicz-
ną, w sposób jednolity (po jednej stronie 
faktury sprzedażowe, po drugiej faktury 
zakupowe). Analiza tysiąca faktur zaj-
muje 3–4 minuty i ułatwia typowanie do 
kontroli krzyżowych transakcji służących 
wyłudzaniu VAT. W sierpniu br. zakoń-
czyła tez swoje prace sejmowa komisja 
badająca wyłudzenia VAT kierowana 
przez posła PiS Marcina Horałę. 

Od 1 marca br. do 28 lutego 2022 roku 
przedsiębiorcy w branżach najbardziej na-
rażonych na wyłudzenia VAT muszą też 
stosować mechanizm podzielonej płat-
ności, czyli system split payment. Część 
zapłaty netto trafia na konto przedsiębior-
cy, zaś podatek – na specjalnie utworzony 
rachunek VAT.

Ile wpływa z podatku

359,7 mld zł – to wpływy podatkowe, 
które w tym roku zgodnie z prognozą 

Podatek w Niemczech
Wspólnym problemem krajów naszego kontynentu jest walka z unikaniem opo-

datkowania.   Jak wygląda system podatkowy u naszych zachodnich sąsiadów? Oso-
by zatrudnione w Niemczech płacą Einkommensteuer (podatek dochodowy). W skład 
wchodzą: Lohnsteuer, podatek dochodowy potrącany od wynagrodzenia pracowników, 
Solidaritätszuschlag, podatek płacony przez pracowników z zachodnich landów na 
rzecz wschodnich Niemiec, wprowadzony po zjednoczeniu jako przejaw solidarności 
społeczeństwa (jego wysokość to 5,5 proc.) oraz Kirchensteuer, podatek kościelny, który 
płacą osoby, które o�cjalnie zadeklarują w Niemczech przynależność do wyznania re-
ligijnego. Wysokość waha się między 8 proc. w Bayern i Baden-Württemberg a 9 proc. 
w pozostałych landach.  

Dla polskich pracowników, którzy należą do Kościoła katolickiego, płacenie podatku 
kościelnego w Niemczech jest obowiązkowe. Niemiecki Kirchensteueramt (Kościelny 
Urząd Podatkowy) lub niemiecki urząd skarbowy mogą sprawdzić, czy pracownik został 
w Polsce ochrzczony.   

Podwójnie płacą w USA
System podatkowy Stanów Zjednoczonych jest specy�czny ze względu na dwuwar-

stwową konstrukcję. To podatek federalny, jednorodny dla wszystkich spółek działają-
cych na terenie USA. Stawka opodatkowania sięga 35 proc. dla spółek kapitałowych oraz 
prawie 40 proc. dla osób �zycznych (lub spółek osobowych). Druga warstwa to podatek 
stanowy. Każdy stan ma prawo do ustalenia własnych stawek, zwolnień czy ulg podat-
kowych. Podatek dochodowy stanowy od osób prawnych może być zerowy (Nevada) 
lub sięgać ponad 8 proc. (Kalifornia) i 10 proc. w Minnesocie. Podatek nakłada się na 
podatek federalny, więc stawka podatku dla przedsiębiorstw działających np. w Dolinie 
Krzemowej to około 43 proc. 

SYSTEM PODATKOWY PO NOWEMU

Cesarzowi to, co cesarskie, 
czyli podatki  

Obóz rządzący, po segmencie progra-
mów wprost dedykowanych, jak 500+, 
dodatkowa emerytura czy wyprawka 
szkolna „Dobry start”, wprowadzi obni-
żenie podatków dla wszystkich pracują-
cych, pozostawiając więcej pieniędzy w 
ich kieszeni poprzez zmniejszenie obcią-
żeń podatkowych. To pierwsza zmiana w 
skali podatkowej od dziesięciu lat. Czy 
zmniejszenie podatków odbije się na ja-
kości funkcjonowania państwa? Nie, jeśli 
w ślad za tym pójdzie jego usprawnienie, 
radykalne uszczelnienie systemu podat-
kowego, odchudzenie biurokracji i nad-
miernych przywilejów ludzi władzy.

Plusy dodatnie i plusy ujemne

Podatki stanowią główne źródło do-
chodów państwa. Są czynnikiem, który 
stymuluje lub ogranicza rozwój gospo-
darki. Poprzez na przykład obniżone 
stawki podatkowe, ulgi lub zwolnienia 
wywołuje się procesy gospodarcze. 

Zbyt wysokie podatki mogą gospo-
darkę zdusić, mimo że w skarbcu państwa 
przybywa, ale to sukces krótkotrwały. Wie-
dzieli o tym starożytni – vide przestroga 
zawarta w Starym Testamencie w Księdze 
Rodzaju, we właściwie odczytanej historii, 
w której „brzydkie i chude krowy pożarły 
siedem owych krów pięknych i tłustych”, 
czyli o siedmiu latach tłustych i siedmiu 
latach chudych w Egipcie faraonów. Zbyt 
duży fiskalizm i kolejne, ponad miarę na-
kładane, gnębiące Egipcjan podatki, by za-
pełnić spichlerze, spowodowały, że siedem 
lat chudych przyjść musiało. 

Obniżeniu uległ już podatek CIT 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Mimo to, w porównaniu do 2015 roku, 
w 2019 roku w kasie samorządów będzie 
o 26 mld zł więcej, z czego blisko 20 mld 
zł pochodzić ma z PIT i CIT.  

Ponad 60 procent polskich podat-
ników (24 miliony) skorzysta na niż-
szym PIT. Zmiany wprowadzane przez 
ustawodawcę „nam się należą”. Jednak 
korzyść z obniżenia stawki podatkowej, 
„podwyższenie” zarobków, to kwota 
(netto) niemal niezauważalna pośród 
wydatków. 

Dzięki obniżeniu stawki PIT i pod-
wyższeniu kosztów uzyskania przycho-
dów nastąpi zmniejszenie kosztów pracy, 
a tym samym tzw. klina podatkowego 
(czyli różnicy między pieniędzmi, które 
pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, 
którą na jego zatrudnienie wydaje fir-
ma). Obniżka będzie dotyczyć przycho-
dów uzyskiwanych m.in.: ze stosunku 
pracy, z działalności wykonywanej 
osobiście, w tym z umów zlecenia i o 
dzieło, z działalności gospodarczej osób 
fizycznych, z emerytury i renty, z praw 
majątkowych.
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Nowa skala podatkowa
Podstawa obliczenia podatku 

w złotych Podatek wynosi
Ponad Do

85 528 17% minus kwota 
zmniejszająca 

podatek85 528 14 539 zł 76 gr + 32% 
nadwyżki ponad 85 528 zł

Koszty uzyskania przychodu obniżające podatek
Obecne koszty (w zł) 

niezmieniane od 2008 r. Koszty po zmianie (w zł)

Roczne (jednoetatowcy) 
1335,00

Roczne (jednoetatowcy) 
3000

Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 
1668,72

Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 
3600

Roczne (wieloetatowcy) 
2002,05

Roczne (wieloetatowcy) 
4500

Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) 
2502,56

Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) 
5400 

Ile zyskujesz?
Wynagrodzenie miesięczne Zysk roczny

Minimalne wynagrodzenie 
za pracę w 2019 r. 2250 zł 472 zł

Prognozowane na 2019 r. 
przeciętne wynagrodzenie 

brutto w gospodarce 
narodowej

4765 zł 732 zł

zasilą budżet państwa. 64,3 mld zł – to 
zaplanowane wpływy podatkowe PIT. 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 
stanowi 17 proc. przewidywanych wpły-
wów do budżetu. 

Na dochody budżetu państwa składa 
się też m.in.: 179,6 mld zł z VAT, 34,8 
mld zł z CIT, akcyza to 73 mld zł, od gier 
2 mld zł, bankowy 4,5 mld zł, od kopalin 
1,4 mld zł. Całościowe dochody budżetu 
państwa oszacowane są na 387,7 mld zł.  

Jak podaje resort finansów, od 2015 
do 2019 roku dochody podatkowe wzro-
sły o 100 mld zł. Wpływy z podatku 
dochodowego rosną. Pomaga legalne za-
trudnianie cudzoziemców, koniunktura i 
uszczelnianie systemu. Deficyt budżetowy 
za ub.r. zamknął się kwotą 10,4 mld zł.

System podatkowy 

Podatkiem jest publicznoprawne, 
nieodpłatne, przymusowe świadczenie 
pieniężne na rzecz państwa. Podatki róż-
nią się podmiotem opodatkowania, czyli 
tym, kto podatek musi zapłacić, i przed-
miotem, czyli od czego trzeba go zapłacić 
oraz sposobem jego poboru. Większość 
to podatki bezpośrednie, czyli: podatek 
dochodowy od osób fizycznych (PIT), 
podatek dochodowy od osób prawnych 
(CIT), podatek od spadków i darowizn, 

podatek od czynności cywilnoprawnych, 
podatek rolny, podatek leśny, podatek od 
nieruchomości, podatek od środków 
transportowych, podatek tonażowy, po-
datek od wydobycia niektórych kopalin, 
zryczałtowany podatek od wartości sprze-
danej. 

Podatki pośrednie to ten najbardziej 
dotykający każdego konsumenta podatek 
od towarów i usług (VAT) oraz podatek 
akcyzowy i podatek od gier.

Podstawową funkcją opodatkowania 
jest funkcja fiskalna, czyli uzyskiwanie 
środków pieniężnych niezbędnych dla 
pokrycia potrzeb publicznych. Drugą 
funkcją podatków jest funkcja redystry-
bucyjna, polegająca na podziale docho-
dów budżetowych z podatków. Obowią-
zek podatkowy jest określony w art. 217 
Konstytucji RP. 

Nakładanie podatków, innych danin 
publicznych, określanie podmiotów, przed-
miotów opodatkowania i stawek podatko-
wych następuje w drodze ustawy. Prawo 
podatkowe oraz związane z nim obowiązki 
i procedury reguluje ustawa z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W lipcu 
br. ogłoszono projekt nowej ordynacji po-
datkowej, liczący 728 artykułów, a projekt 
ustawy z przepisami wprowadzającymi 
ordynację to 181 artykułów. 

Artur S. Górski 

Danina solidarnościowa w wysokości 4 proc., tj. podatek od najbogatszych, których 
roczny dochód przekroczy 1 mln zł, po raz pierwszy wejdzie w 2020 r. w rozliczeniu PIT 
za 2019 r. 
Płatnik nie może pobierać od 1 października br. zaliczki na podatek według stawki  
18 proc. 

Kogo nie obejmuje skala podatkowa 
 rozliczających się liniowo (19 proc. z PIT-36L),
 rozliczających ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,
 rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 zbywających nieruchomości i prawa pokrewne,
 uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych,
 dochodów ze zbycia papierów wartościowych,  
 nierezydentów, którzy nie wybiorą opodatkowania według skali,
 zwycięzców w grach i zakładach,  
 rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umo-

wy nie przekracza rocznie 200 zł,
 wynagrodzeń za pomoc organom ścigania.

Dobiega końca VIII kadencja Sejmu. 
Jednym z moich zadań jako Posła re-
prezentującego Pomorze było bieżące 
wspieranie działań Państwa organiza-
cji oraz rozwój gospodarczy Pomorza. 

W latach 2015–2018 pełniłem funkcję 
wiceministra infrastruktury i bu-
downictwa. Dziś bardzo się cieszę, 
że udało się doprowadzić do wielu 
inwestycji w całym regionie, w tym 
w Gdańsku, jak np. remont dworca 
kolejowego wraz z peronami dla 
pociągów dalekobieżnych, poprawa 
dostępności kolejowej do portu czy 
wreszcie inwestycje w samym porcie. 
Realizowane są remonty 22 dworców 
kolejowych na Pomorzu oraz kilku linii 
kolejowych Ogółem wartość inwesty-
cji kolejowych na Pomorzu to prawie 
7 miliardów złotych, to jest blisko 
10 procent wydatków krajowych.

Byłem również wiceprzewodniczącym 
sejmowej komisji śledczej ds. VAT, któ-
rej działania obnażyły rządy PO i PSL, 
pokazując skalę zaniedbań w zakresie 
ściągalności VAT.

Poprawa kondycji �nansowej zarówno
Skarbu Państwa, jak i przedsiębiorców 
oraz zatrudnianych pracowników była 
dla mnie ważnym elementem pracy 
poselskiej. Często spotykałem się 
w tych sprawach m.in. z przewodni-
czącym Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztofem Doślą, 
wsłuchując się w głosy oczekiwań spo-
łecznych. Dla mnie i dla mojej formacji 
politycznej PiS bardzo ważny jest 
zrównoważony rozwój kraju, w tym 
naszego województwa pomorskiego, 
zarówno pod względem społecznym, 
jak i terytorialnym. Dlatego w ramach 
programu 500+ rząd wypłaci to 

Ogłoszenie płatne

Szanowni 
Państwo,

świadczenia ok. 6,8 miliona dzieciom na 
Pomorzu.

Równie istotne były dla mnie głosy tych, 
którzy podkreślali, jak ważna jest pamięć 
historyczna i należyte uszanowanie tych 
Polaków, którzy walczyli o wolność na-
szego kraju. Dlatego cieszę się, że weszła 
w życie specustawa w sprawie budowy 
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 
– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku. Tak się składa, że byłem 
wnioskodawcą tej ustawy, której towa-
rzyszyła ostra walka polityczna z wła-
dzami Gdańska, które za wszelką cenę 
nie chciały przekazać terenów Skarbowi 
Państwa mimo wieloletnich zaniedbań 
w ich utrzymaniu.

Jako poseł za cel bardzo mocno 
stawiam sobie kontakt z mieszkań-
cami całego okręgu wyborczego, 
dlatego też utworzyłem główne biura 
w Gdańsku i Tczewie, ale także aż kilka 
�lii, tj. w Malborku, Sztumie, Nowym
Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdań-
skim, a ostatnio także w Skarszewach.

Dziękując Państwu za dotychczasową 
współpracę, zapraszam do jej kontynu-
owania.

Poseł na Sejm RP 
Kazimierz Smoliński

Po raz pierwszy od 30 lat budżet 
państwa ma nie być na minusie i 
nie trzeba będzie pożyczać pienię-
dzy na rynku, by pokryć tak zwaną 
dziurę budżetową – to założenie 
projektu budżetu na 2020 rok. Brak 
deficytu i zrównoważenie wydat-
ków i dochodów na poziomie 429,5 
miliardów złotych zapowiedział 27 
sierpnia br. premier Mateusz Mora-
wiecki.

Wpływy i wydatki mają być w tej 
samej wysokości, dzięki planowanemu 
wzrostowi dochodów budżetu państwa, 
głównie z uszczelnienia poboru VAT 
i CIT (9,3 mld zł). Dochody z VAT 
mają wynieść rekordowe 200,2 mld zł, 
a dochody z CIT 41,1 mld zł.

5,6 mld zł ma dać uszczelnienie 
składek na ZUS i podatku PIT. 5,2 mld 
zł więcej zniesienie limitu 30-krotności 
składek na ubezpieczenie społeczne. Ale 
za tym idzie waloryzowanie emerytur w 
przyszłości. 

Jak dodał premier wydatki na służbę 
zdrowia przekroczą 5 proc. PKB. Nato-
miast wydatki na cele społeczne mają 

wynieść 66 mld zł. Budżet obronny na-
rodowej ma wzrosnąć o 5 mld złotych 
do 50 mld złotych. Rząd zakłada wzrost 
PKB na poziomie 3,7 proc., a inflację na 
poziomie 2,5 proc..

Część dochodów budżetowych sta-
nowić będą pieniądze z likwidacji OFE 
z opłaty przekształceniowej od obywa-
teli, która pozwoli przejść z OFE do 
IKE (15 proc. podatku - w dwa lata ma 
dać po 8,5 mld zł wpływów rocznie). 
16 mln Polaków zgromadziło w OFE 
162 mld zł, które trafią do ZUS lub na 
indywidualne konto IKE.   

Według projektu ustawy budżetowej 
dochody Skarbu Państwa mają równo-
ważyć wydatki, nie rezygnując przy tym 
z zapowiadanych i kosztownych projek-
tów. W toczącej się kampanii wyborczej 
będzie to argument, że transferowanie 
publicznych pieniędzy na projekty so-
cjalne i prodemograficzne nie prowadzi 
do zapaści i rujnowania finansów pu-
blicznych, jak twierdzi część opozycji.

Konsekwencją może być podwyż-
ka różnych danin, co zresztą rząd już 
zapowiedział, na przykład w postaci 
likwidacji limitu składek do ZUS oraz 

utrzymania na poziomie 23 procent po-
datku VAT. Stawkę z 22 na 23 procent 
podniósł rząd Donalda Tuska w 2011 
roku (miało to być rozwiązanie tylko na 
trzy lata gorszej koniunktury w latach 
2011–2013, pozostało do dzisiaj).

Jest i druga strona medalu finansów 
publicznych. To dług sektora rządowego 
i samorządowego (general government), 
który przekroczył bilion złotych i wyniósł 
na koniec I kwartału 2019 roku 1 054,86 
mld zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc. 
w porównaniu z końcem 2018 r.

Miarą pozwalającą na ocenę zna-
czenia wielkości długu publicznego dla 
gospodarki jest jego stosunek do PKB. 
Relacja długu sektora general govern-
ment z Produktem Krajowym Brutto 
Polski w 2018 r. wyniosła 48,9 proc., co 
oznacza spadek o 1,7 pkt proc. w po-
równaniu z 2017 r., wobec 80 proc. dla 
UE jako całości, a w 2019 r. prognozo-
wana jest na 47,9 proc. 

 W 2019 r. dochody budżetu pań-
stwa mają wynieść 386,9 mld zł, a wy-
datki 415,4 mld zł, co oznacza, że dziura 
budżetowa sięgnie 28,5 mld zł. 

(asg)

Budżet zrównoważony na 2020 rok
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– Przez lata był Pan długoletnim prze-
wodniczącym „Solidarności”, teraz jest 
Pan po drugiej stronie i ma bezpośred-
ni wpływ na politykę. Co udało się 
w ciągu mijającej kadencji zrobić dla 
poprawy sytuacji zwykłych Polaków?

– To prawda, że w rok po odejściu 
z funkcji przewodniczącego „Solidar-
ności” zostałem wybrany do Sejmu za 
zgodą i z poparciem Związku. Co do 
możliwości wpływu na politykę, pole-
mizowałbym: czy większe możliwości 
ma szef „Solidarności”, czy szeregowy 
poseł? Jednak z pewnością przyjmuję 
pełną odpowiedzialność za poczynania 
obecnie rządzącego obozu. Wszedłem 
na boisko polityczne, ale nadal idę dro-
gą realizacji postulatów sierpniowych 
i ideałów „Solidarności”. Na początku 
transformacji w latach 90., gdy wpro-
wadzano drakońsko liberalną reformę 
Balcerowicza, podobnie jak wielu ludzi 
miałem poczucie zdrady ze strony czę-
ści solidarnościowych elit. Cena, jaką 
zapłacili pracownicy, była zbyt wysoka, 
a uwłaszczenie nomenklatury przynio-
sło zbyt wiele szkód dla gospodarki.  
Przez lata mojej działalności w „Soli-
darności” dążyłem do realizacji ideałów 
Sierpnia. Jednak dopiero po zwycięstwie 
wyborczym PiS w 2015 roku zacząłem 
mieć poczucie, że wreszcie weszliśmy na 
drogę faktycznego wcielania w życie tych 
ideałów, budowania Polski naszych ma-
rzeń z Sierpnia 1980 roku. Odstąpiono 
wreszcie od dominującej latami liberal-
nej doktryny, sprowadzającej się do ha-
sła „Radź sobie sam”.  Nie akademickie 
dyskusje, ale realny program wielkich 
transferów społecznych w połączeniu 
z dużym sukcesem gospodarczym strącił 
z cokołu guru Balcerowicza – podważył 
głoszone przez niego teorie i ośmieszył 
jego prognozy. Mamy kolejny rok rekor-
dowego wzrostu polskiego PKB. Dzisiaj 
rozwijamy się cztery razy szybciej od 
państw strefy euro i trzy razy od średniej 
w całej Unii. Rosną płace i dochody ro-
dzin, znacząco zmalało ubóstwo dzieci.

– Mam przed sobą umowę programo-
wą, którą w 2015 roku przed wybora-
mi prezydenckimi z „Solidarnością” 
podpisał Andrzej Duda. Co z tej listy 
postulatów udało się zrealizować?

– Z pewnością najdonioślejszy był 
postulat obniżenie wieku emerytalnego. 
Z tej fundamentalnej obietnicy rząd PiS 
się wywiązał, pomimo że wiązało się to 
z poniesieniem ogromnych kosztów przez 
budżet państwa. 

– NSZZ „Solidarność” czuje jednak pe-
wien niedosyt, wciąż nierozwiązana 
została możliwość przejścia na emery-
turę przez pracowników z długoletnim 
stażem pracy.

– Nie da się zrobić wszystkiego od 
razu. Trzeba ustalić priorytety, dokonać 

Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, posłem PiS, przewodniczącym Rady Ochrony Pracy,  
byłym przewodniczącym NSZZ „Solidarność”

Nadal idę  
drogą ideałów Sierpnia

wyboru kolejności realizacji. W obszarze 
emerytur dzieje się wiele dobrego, oprócz 
obniżenia wieku. W tym roku wysokość 
najniższej emerytury wynosi 1100 zł, 
gdyż w latach 2016–2019 nastąpił wzrost 
tego świadczenia o 25 procent, a więc w 
stopniu większym niż wzrost średniej pła-
cy. Wprowadzenie waloryzacji procento-
wo-kwotowych gwarantuje, że najniższe 
emerytury nie będą podnoszone o kwo-
ty symboliczne. W tym roku wypłacono 
również dodatkową trzynastą emeryturę. 
Jeżeli PiS utrzyma większość rządową, 
deklaruje, że to dodatkowe świadczenie 
wejdzie na stałe. Co do kryterium stażu, 
pamiętam, jak na początku tej kadencji 
w Radomiu na spotkaniu Komisji Kra-
jowej z Jarosławem Kaczyńskim padło 
takie pytanie. Odpowiedział wówczas, że 
ze względu na jego koszty do dyskusji nad 
tym postulatem będziemy mogli wrócić 
dopiero za parę lat. 

– Może zatrzymajmy się przy emery-
turach, bo z jednej strony większość 
polskich emerytów odczuła poprawę 
swoich świadczeń, ale jest też grupa, 
która jest niezadowolona. Mam na my-
śli byłych esbeków, których emerytury 
zostały obniżone do wysokości śred-
niej emerytury krajowej. Doprowadze-
nie do tej dziejowej sprawiedliwości to 
w dużej mierze Pana zasługa.

– Miałem wielką osobistą satysfakcję z 
prawie równoległego uchwalenia dwóch 
ustaw, aktów sprawiedliwości dziejowej 
– jak pani powiedziała – w których pro-
cedowanie byłem mocno zaangażowany. 
Obie ustawy są odpowiedzią na gorzkie 
słowa rapera Tadka, który pytał w jednej 
z piosenek: „Co to za kraj, w którym bo-
haterowie żyją w biedzie, a ich oprawcy 
pobierają sowite emerytury”. Te sowi-
te, wielotysięczne esbeckie emerytury 
– zwłaszcza na tle ubóstwa wielu emery-
tów – były jednym z elementów zatruwa-
jących naszą radość z odzyskanej wol-
ności, przypominającym o krzywdach 
i niesprawiedliwości rodem z PRL-u i 
domagającym się choćby symboliczne-
go zadośćuczynienia. Tak zwana ustawa 
dezubekizacyjna obniżyła ich świad-
czenia do poziomu średniej emerytury 
krajowej. Wydano w tej sprawie ponad 
35 tysięcy decyzji administracyjnych, a 
przez prawie dwa lata obowiązywania 
ustawy budżet zaoszczędził blisko mi-
liard złotych.  Drugim ważnym aktem 
było wprowadzenie dla osób o statusie 
osoby szykanowanej i represjonowanej 
w okresie PRL-u (nadanym przez IPN) 
tzw. dodatku godnościowego bez kryte-
riów finansowych, jako odpowiednika 
dodatku kombatanckiego. Dodatek, 
aktualnie w wysokości około 426 zło-
tych miesięcznie, przyznano ponad 11 
tysiącom osób. To też jeden z elemen-
tów przywracania godności państwu 
polskiemu.

– Przyczynił się Pan do wprowadzenia 
w życie następnej ważnej dla „Soli-
darności” ustawy, mianowicie o ogra-
niczeniu handlu w niedziele.

– Wprowadzenie wolnych niedziel 
w dużych placówkach handlowych było 
postulatem „Solidarności” od przeszło 20 
lat. Gdy funkcjonowałem w Związku, to 
prowadziliśmy negocjacje z sieciami han-
dlowymi na temat ograniczenia handlu w 
niedziele. Tylko część z nich była gotowa 
do podpisania porozumienia, ale stawia-
ła warunek: wszyscy albo nikt. Stąd stało 
się jasne, że bez całościowej regulacji tego 
problemu nie rozwiążemy. Sądzę, że przy-
jęte rozwiązanie o stopniowym dochodze-
niu do stanu docelowego było optymalne. 
Od przyszłego roku będzie tylko siedem 
niedziel handlowych. W przygotowaniu 
jest projekt nowelizacji ustawy polegający 
na doprecyzowaniu pojęcia członka ro-
dziny, który może nieodpłatnie pomagać 
w sprzedaży. Jest też uściślenie definicji 
placówki pocztowej, a także kilku innych 
szczegółów. 

– Wielkie sieci handlowe nie pogodziły 
się jednak z ograniczeniem handlu w 
niedziele, widać to w kampanii, jaka 
prowadzona jest w mediach.

– Propagandowa siła wielkich sieci 
handlowych jest kolosalna, angażują one 
ogromne środki w walkę o swoje intere-
sy. Atakującym ustawę o ograniczeniu 
handlu w niedziele odpowiadam, że to 
jest dostosowanie Polski do standardów 
obowiązujących w krajach starej Unii. 
Jak już powiedziałem, dobrym rozwią-
zaniem było wprowadzanie tych ograni-
czeń etapowo. To przyczyniło się do ich 
spokojnego przyjęcia i zaakceptowane 
zostało przez społeczeństwo. Przecież 
całe pokolenie młodych ludzi było przy-
zwyczajone, że w niedzielę można zrobić 
zakupy. Wbrew propagandzie zatrudnie-
nie wcale nie spadło, wręcz przeciwnie, 
wzrosło. Płace też idą w górę, coraz czę-
ściej sieci zatrudniają na umowę o pracę. 
Rzeczywistym konkurentem wielkich 
supermarketów stał się dzisiaj handel 
internetowy. To on powoduje, że obroty 
wielkich sieci nie rosną tak szybko, jak by 
chcieli właściciele. Stąd nerwowość i ataki 
na każdym polu.

– W styczniu tego roku został Pan od-
znaczony przez Naczelną Radę Zrze-
szeń Polskiego Handlu i Usług statu-
etką „Zasłużony dla polskiego handlu”. 
Za co związek pracodawców nagradza 
byłego związkowca?

– Organizacja ta skupia polskie firmy 
handlowe, gastronomiczne i usługowe, 
które wypracowują około 20 procent 
obrotów w naszym handlu. Statuetka to 
wyraz uznania dla mojej roli w uchwa-
leniu ustawy o ograniczeniu handlu w 
niedziele. To również dowód, że oceniają 
ustawę jako korzystną dla małych skle-

pów, w których obroty znacząco wzrosły. 
Potwierdza to zresztą marcowy raport 
Ministerstwa Rozwoju sporządzony na 
życzenie premiera. 

– Następnym punktem umowy pro-
gramowej z 2015 roku było zapew-
nienie rodzinom wychowującym 
dzieci dodatkowego wsparcia. 

– Hańbą naszej rzeczywistości po 
1989 roku było ogromne ubóstwo dzieci. 
Program „500 plus” zmienił tę sytuację 
radykalnie. W pierwszym etapie wprowa-
dziliśmy świadczenie od drugiego dziecka 
(na pierwsze było kryterium finansowe). 
Uszczelnienie luki VAT-owskiej, rozwój 
gospodarczy, wzrost PKB i dochodów 
budżetowych pozwoliły na wprowadze-
nie „500 plus” na wszystkie dzieci od lipca 
tego roku.

– W ciągu mijającej kadencji zmienił 
się rynek pracy. Czy to zasługa wzro-
stu gospodarczego, czy też udało się 
wprowadzić uregulowania prawne 
poprawiające sytuację pracowników?

– Przyrost w przemyśle w Polsce to 
258 tysięcy miejsc pracy, to w Europie 
porównywalne jest tylko z Niemcami. 
A gospodarka Niemiec jest przecież kil-
kakrotnie większa. Bezrobocie w Polsce 

spadło obecnie do 5,4 procent, to poziom 
z roku 1990. W Polsce jest więcej pracy i 
jest to praca na lepszych warunkach. Rząd 
PiS wprowadził uregulowania pomagają-
ce w walce z umowami śmieciowymi i z 
pracą na czarno. Mam dużą satysfakcję, 
że projekt ustawy likwidujący tzw. syn-
drom pierwszej dniówki, który został 
utrącony w poprzedniej kadencji przez 
PO, został przeprowadzony już na po-
czątku obecnej kadencji. To projekt mo-
jego autorstwa, polegający na obowiązku 
wręczania umowy o pracę na piśmie 
przed dopuszczeniem do pracy. Wcze-
śniej ludzie pracowali latami bez umowy 
i dopiero jak przychodziła kontrola, pra-
codawca podpisywał umowę, twierdząc, 
że to pierwszy dzień pracownika w pracy. 
Nowe przepisy znacząco ułatwiły walkę z 
pracą na czarno. 

– Nie udało się jednak wprowadzić 
ustawy, która doprowadziłaby do zbli-
żenia płacy minimalnej do 50 procent 
przeciętnego wynagrodzenia.

– Trochę się nie zgodzę. Sukcesyw-
nie, pomimo znaczącego wzrostu śred-
niej krajowej, minimalne wynagrodze-
nie rośnie, powoli zmniejszając dystans. 
Nie da się wszystkiego skokowo zreali-
zować od razu. Przyznam, że miałem 
ogromną satysfakcję, kiedy przy nego-
cjowaniu pierwszej płacy minimalnej, 
która zależała już od nowego rządu, 
zaproponowana wysokość znacząco 
przewyższała nawet postulat zgłoszony 
przez związki zawodowe. Warto pod-
kreślić, że po latach zamrożenia tego 
wzrostu tylko do wskaźników minimal-
nych ustawowych, w latach 2015–2019 
wzrost płacy minimalnej wyniósł 500 
złotych. W roku 2020 zgodnie z pro-
pozycją rządową będzie to wzrost już 
o 700 złotych, czyli 40-procentowy 
przyrost. 

– Ale niedosyt jest, bo i szybko wzrasta 
średnia płaca. 

– Rozumiem to, ale powtórzę: mocno 
się do tych 50 procent zbliżyliśmy. Przy-
pomnę, że startowaliśmy z pułapu 41– 42 
procent. Obecnie jest to 46 procent. Jeste-
śmy więc w połowie drogi. Prowadzone są 

W rok po odejściu z funkcji 
przewodniczącego 
„Solidarności” zostałem 
wybrany do Sejmu za zgodą 
i z poparciem Związku.  
Jednak z pewnością przyjmuję 
pełną odpowiedzialność 
za poczynania obecnie 
rządzącego obozu. Wszedłem 
na boisko polityczne, ale 
nadal idę drogą realizacji 
postulatów sierpniowych 
i ideałów „Solidarności”. 
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negocjacje z „Solidarnością” w pewnych 
kwestiach szczegółowych. Rozwiązana już 
została kwestia niewliczania dodatku sta-
żowego do płacy minimalnej. Obecnie w 
kontekście protestów, jakie ostatnio mie-
liśmy, aktualny staje się postulat wzrostu 
płac w budżetówce. 

– No właśnie. Dlaczego do tej pory 
nie udało się stworzyć, tak jak było 
to na przykład w II Rzeczypospolitej, 
systemu wynagrodzeń obejmującego 
wszystkich pracowników opłacanych z 
budżetu państwa, w którym wynagro-
dzenia byłyby powiązane ze wzrostem 
gospodarczym? 

– W poprzednich latach o podwyżki 
płac zawalczyły pielęgniarki, lekarze rezy-
denci, później pracownicy służb mundu-
rowych, pracownicy oświaty. Wzrost płac 
następował na zasadzie gaszenia pożarów. 
Na początku tego roku dwukrotnie roz-
mawiałem zarówno z premierem Mora-
wieckim, jak i Piotrem Dudą i z innymi 
kolegami z „Solidarności”, namawiając 
ich gorąco, żeby odstąpili od tej formuły 
punktowego załatwiania problemów, bo 
to musi spowodować reakcje w innych 
grupach zawodowych. Trzeba ułożyć 
siatkę płac, wzorem tej sprzed wojny, dla 
wszystkich pracowników sfery budżeto-
wej. Wówczas regulacje nie dotyczyłyby 
pojedynczych grup, ale wszystkich bez wy-
jątku. Wprowadzenie takiego rozwiązania, 
żeby osiągnąć stan docelowy, wymagałoby 
znacząco więcej środków, ale miałoby tę 
zaletę, że uporządkowałoby wynagrodze-
nia. Należałoby rozpocząć od ułożenia 
relacji między poszczególnymi zawodami 
czy stanowiskami, a więc ułożenie tabeli 
płac. Stan faktyczny z pewnością znacznie 
odbiega od takiego modelu docelowego. 
Podwyżki muszą dostać wszyscy, tylko 
w niektórych zawodach mniejsze, innych 
większe. Na to potrzeba jednak środków i 
czasu oraz akceptacji społecznej. To roz-
wiązanie docelowe, postulowane przeze 
mnie, akceptowane zresztą przez wszyst-
kich moich rozmówców, natomiast nie do 
szybkiego zrealizowania.

– To dzięki NSZZ „Solidarność” nastąpi-
ły zmiany w Polsce, związki zawodowe 
jednak przez cały czas były spychane 
na margines, pozbawiane uprawnień. 
Czy udało się wprowadzić zmiany, któ-
re wzmacniałyby pozycję organizacji 
reprezentujących pracowników?

– Na pewno sukcesem jest uchwale-
nie nowelizacji kodeksu postępowania 
cywilnego, która wprowadza przepis 
mówiący, że sąd pierwszej instancji, je-
śli uzna zwolnienie za bezprawne, może 
nakazać dalsze zatrudnianie zwolnione-
go pracownika, bez czekania na prawo-
mocne orzeczenie. Co z tego, że po roku 
czy dwóch przywracano pracownika do 
pracy, najczęściej zasądzano odszkodo-
wanie, gdy pracownik przez tak długi 
okres pozostawał bez środków do życia. 
Nowe przepisy są bardzo korzystne dla 
pracowników. 

– W sytuacji nieuzasadnionego zwol-
nienia bardzo często znajdowali się 
działacze związkowi. Jest to więc 
bardzo ważna zmiana dla związków 
zawodowych. 

– Oprócz zmian w prawodawstwie, 
bardzo ważne są zmiany postawy sa-
mych pracodawców. Ostatnio jako szef 
Rady Ochrony Pracy zorganizowałem 
wyjazdowe posiedzenie rady w El-
blągu. W dawnym Zamechu, później 
ABB, dzisiaj LG Power. To jest zakład 
XXI wieku. Takiego poziomu ochrony, 

kultury pracy i BHP można by życzyć 
wszystkim pracownikom w Polsce. Tam 
usłyszałem prostą dewizę pracodawcy 
obowiązującą we wszystkich zakładach 
tego światowego koncernu –  inwestycja 
w bezpieczeństwo, ochronę zdrowia pra-
cowników się zwyczajnie opłaca. No i są 
tam trzy związki zawodowe, 30 procent 
załogi to „Solidarność”.

– Jednak, jak się okazuje, wielkie kor-
poracje obok podnoszenia warunków 
pracy, mogą w swojej kulturze korpo-
racyjnej narzucać pracownikowi ele-
menty ideologii LGBT, tak jak to było 
w IKEA czy w fabryce Volkswagena.

– Na przełomie XIX i XX wieku w 
USA występował tzw. patriarchalizm 
industrialny, który polegał na tym, że 
pracodawcy uważali, że są takimi do-
brymi ojcami dla swoich pracowników, 
że związki są niepotrzebne. W każdym 
razie tamten okres zaowocował eksplo-
zją związków zawodowych. Pracownicy 
powiedzieli, że chcą mówić własnym 
głosem. Niestety, w wielu zakładach 
pracy w Polsce pokutuje takie podej-
ście. Pracodawcy uważają, że oni lepiej 
od pracowników wiedzą, co pracow-
nikom potrzeba, nie dopuszczają do 
stworzenia związków. Co do IKEI: to 
oburzające niekonstytucyjne nadużycie. 
Wszelkie próby ingerowania przez pra-
codawcę w kwestie światopoglądowe są 
niedopuszczalne. Natomiast to temat na 
dłuższą rozmowę…

– Wracając do spraw związkowych, co 
z postulatem „Solidarności” dotyczą-
cym składki związkowej?

– Ustalenia, zarówno w kwestii od-
mrożenia odpisu na fundusz socjalny, 
jak i w kwestii odliczania składki związ-
kowej od dochodu są daleko zaawanso-
wane. Postulaty „Solidarności” wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe, są zrealizowa-
ne albo są w trakcie realizacji. Poczekaj-
my na oficjalny komunikat.

– Nie ustrzegliście się, jako partia rzą-
dząca, przed pewnymi potknięciami. 
Za nadużywanie lotów rządowymi sa-
molotami krytykowana była poprzed-
nia ekipa rządząca. Dlaczego wasi lu-
dzie popełniają te same błędy?

– Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, 
ze swoimi ułomnościami i słabościami. 
Ułomności, a nawet patologie w jakimś 
stopniu występują w każdym środowi-
sku. Ważne jest, jak dane środowisko 
umie sobie z tymi nieprawidłowościami 
poradzić, czy są one rozwiązywane, czy 
tuszowane. I na tym polega różnica mię-
dzy nami a naszymi poprzednikami. My 
nie bronimy za wszelką cenę osób, które 
zrobiły coś niezgodnie z zasadami, które 
deklaruje Prawo i Sprawiedliwość.

– Wiemy, że w przypadku lotów naj-
ważniejszych osób w państwie prawo 
nie zostało przekroczone, a jednak 
wywołało to niezadowolenie opinii 
społecznej. Potrzebne są więc pew-
ne standardy, a może potrzebna jest 
większa transparentność?

– Dokładnie. Do tej pory było to nie-
uregulowane i funkcjonowało. Kiedyś 
wykazano prominentnym politykom 
Platformy, że nadużywali tego uprawnie-
nia. PiS nie poszedł drogą personalnego 
ataku, dopiero teraz, w reakcji na atak 
na marszałka Kuchcińskiego, ujawnia 
się, jak wyglądało to wcześniej. Ja jestem 
zadowolony, że marszałek Kuchciński 
sam podał się do dymisji. Jest też goto-
wy projekt ustawowego uregulowania tej 

sfery. Jednym z elementów tej regulacji 
ma być to, że informacje o lotach o sta-
tusie HEAD mają być udostępnione do 
wiadomości opinii publicznej: cel lotu, 
kto na pokładzie. Taka transparentność 
jest potrzebna. 

– PiS udowodnił, że jest bardzo czuły 
na głos opinii publicznej. Przykła-
dami są ostatnie dymisje polityków. 
Jednak gorzej jest z prowadzeniem 
dialogu społecznego, na poszcze-
gólnych szczeblach nie przebiega on 
najlepiej. 

– Faktem jest, że na przykład formuła 
przedłożeń poselskich nie nakłada obo-
wiązku konsultacji i zawsze to budziło 
niezadowolenie ze strony partnerów 
społecznych. Gorzej, gdy czasem brak 
jest konsultacji przedłożeń rządowych. 
Czuję się i jestem związkowcem, jednak 
chciałbym nawiązać do pewnych po-
uczeń, jakie skierował do nas święty Jan 
Paweł II na ostatnim spotkaniu w Rzy-
mie w 2003 roku.  Nawiązując do okresu 
AWS-u i zaangażowania „Solidarności” 
w politykę, papież wskazał, iż z jednej 
strony „Solidarności” nie wolno milczeć 
w wielu sprawach, które są regulowane 
ustawowo bez względu na oskarżenia 
o mieszanie się do polityki. W kwestii 
ochrony macierzyństwa, prawa do od-
poczynku, ochrony zdrowia, BHP itp. – 
nie tylko ma prawo, ale wręcz obowiązek 
zabierania głosu. Jako nieprzekraczalną 
granicę zaangażowania Związku w po-
litykę wskazał współtworzenie bytów 
aspirujących do sprawowania władzy 
wykonawczej. Misją „Solidarności” 
jest zawsze stanie w obronie godności 
pracownika. To jest nie do pogodzenia 
z rolą rządu, który ma odpowiadać za 
gospodarkę i państwo. Trzeba rozumieć 
tę różnicę ról do spełnienia i trzeba się 
pogodzić z naturalnym konfliktem inte-
resów, wtedy będzie łatwiej znajdywać 
kompromis na drodze dialogu.

– To po co tworzyć takie ciała jak Rada 
Dialogu Społecznego czy wojewódz-
kie rady, które i tak nie mają na nic 
wpływu?

– Pamiętam dobrze swoje frustracje 
wynikające z małej efektywności dyskusji 
i braku skutecznych uzgodnień na szcze-
blach krajowym i wojewódzkim Trój-
stronnej Komisji. Jednak nie popadajmy 
w skrajności. Dzisiejsza Rada Dialogu 
Społecznego – podobnie jak wcześniej-
sza Trójstronna Komisja – spełnia głów-
nie funkcje informacyjno-konsultacyjne 
i jej rola kończy się na wyrażaniu, często 
rozbieżnych pomiędzy partnerami, opi-
nii. Owszem, często te opinie są pomija-
ne przez stronę rządową, ale nie zawsze. 
Nie umiem wyobrazić sobie przyznania 
RDS kompetencji decyzyjnych, a zwłasz-
cza trybu ich podejmowania.

Wracając do kwestii programowych 
PiS-u i postulatów „Solidarności”. Uwa-
żam, że w wolnej Polsce w całym okresie 
transformacji, przy wszystkich manka-
mentach i ułomnościach naszej rzeczy-
wistości i obecnej większości sejmowej, 
o których mówiliśmy tak dużo – nie 
było jeszcze rządu, który swoją polity-
ką społeczno-gospodarczą tak bardzo 
posunąłby nas do przodu na drodze 
realizacji ideałów Sierpnia. Dlatego po-
stanowiłem zwrócić się do koleżanek 
i kolegów z „Solidarności” o poparcie 
w zbliżających się wyborach parlamen-
tarnych, co jest warunkiem kontynuacji 
mojej pracy w Sejmie.

Rozmawiała 
 Małgorzata Kuźma

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopa-
dzie 2019 r., wprowadza przepis, że sąd pierwszej instancji, jeśli uzna zwolnienie za 
bezprawne, skutecznie może nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika 
bez czekania na prawomocne orzeczenie.

Zapis będzie skutkował tym, że pracownik będzie mógł kontynuować zatrud-
nienie do momentu prawomocnego orzeczenia, a nie jak dotychczas czekać na 
takowe nawet kilka lat bez możliwości kontynuowania pracy, nawet gdy sąd pracy 
w pierwszej instancji uzna zwolnienie za bezpodstawne.

Nowelizacja ma skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przy-
wrócone zostanie zatrudnienie. Obecnie przepisy ochronne są tak skonstruowane, 
że z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie zwolnieni pracow-
nicy nawet kilka lat czekali na orzeczenie.

Co w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji uzna, że zwolnienie było prawidłowe? 
Pracodawca będzie mógł się domagać odszkodowania od Skarbu Państwa. Nowe-
lizacja przepisów kodeksu jest sukcesem związków zawodowych, w tym przede 
wszystkim NSZZ „Solidarność”, który od lat zabiegał o zmiany idące w kierunku 
zwiększenia ochrony praw pracowniczych. Pracodawca z definicji ma bowiem lep-
szą od pracownika pozycję, także tę procesową. Warto zauważyć, że nie tylko w tym 
kontekście będzie to największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat. 
Naczelnym celem, jaki przyświeca projektodawcom, jest przeciwdziałanie przewle-
kłości, obstrukcji procesowej, ale też zapewnienie pozwanym realnej możliwości 
podjęcia obrony na etapie postępowania sądowego, a nie dopiero egzekucyjnego. 

Uwaga: zostaną zniesione opłaty pobierane w sprawach pracowniczych.
(asg) 

NOWELIZACJA KPC 

Sąd pracy pierwszej instancji 
powstrzyma zwolnienie pracownika

Stażowe nie w minimalnej
Sejm 19 lipca br. przyjął ustawę, dzięki której dodatek za staż pracy zostanie wyłączony 

z płacy minimalnej. To realizacja postulatu NSZZ „S” i dobra informacja dla wielu pracow-
ników, których wynagrodzenia wzrosną.  

Minister rodziny i pracy Bożena Borys-Szopa uzasadniała, że nowelizacja ustawy o mi-
nimalnym wynagrodzeniu, która od 1 stycznia 2020 r. wyłącza z niego dodatek stażowy, ma 
zapewnić bardziej przejrzyste zasady minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Dotychczas  
– paradoksalnie – pracownik z dłuższym stażem pracy i wynagrodzeniem minimalnym 
może mieć niższą pensję niż nowo zatrudniony lub osoba z krótszym stażem. Dzieje się tak, 
kiedy wynagrodzenie zasadnicze nieuprawnionych do dodatku za staż kształtuje się na po-
ziomie minimalnego wynagrodzenia, a pracownicy z długoletnim stażem pracy otrzymują 
taką samą pensję, bo wlicza się do niego wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za staż. 

Nowela wprowadza definicję „dodatku za staż pracy” jako dodatku do wynagrodzenia 
przysługującego pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia. Do 
płacy minimalnej, która wg rządu w przyszłym roku powinna wynieść 2450 zł brutto, ten 
dodatek nie będzie wliczany. 

(asg)

Od 1 sierpnia br. nowelizacja ustawy podatkowej wprowadziła „zerowy PIT” dla 
osób poniżej 26 roku życia. Z tego rozwiązania skorzystają dwa miliony młodych po-
datników. W założeniu ma to zmniejszyć klin podatkowy, czyli różnicę między pensją 
netto pracownika a kwotą, którą firma, zatrudniający, wydaje na jego zatrudnienie.

W efekcie zwolnienie z podatku pozwoli osobom do 26 roku życia przy na 
przykład minimalnej pensji 2250 zł brutto zaoszczędzić 1,6 tys. zł w skali roku. Przy 
średnim wynagrodzeniu około 4900 zł brutto w portfelu zostanie około 4700 zł 
rocznie, które nie trafią do budżetu państwa. Należy teraz zwracać uwagę, czy nie 
wystąpi ryzyko obniżenia wynagrodzeń nowo zatrudnianych. Sytuację mogą bo-
wiem chcieć wykorzystać pracodawcy, oferując niższe wynagrodzenia.

Ustawa zwalnia od podatku dochodowego od osób fizycznych PIT przychody ze 
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku 
pracy oraz z umów zlecenia do ukończenia przez podatnika 26 roku życia, do 
85 528 zł rocznie (zgodnie z górną granicą pierwszego progu podatkowego). 

Uwaga. Nowe rozwiązania, w związku z rokiem podatkowym, w pełni będą mo-
gły być wykorzystane od 1 stycznia 2020 r.  W 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 
35 636,67 zł, wyliczony od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnie-
nie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 
2019. Przy obliczaniu zaliczek na podatek (PIT) zwolnienie będzie uwzględniane 
w całości po raz pierwszy do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. 
– ponad kwotę 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy 
zastosowaniu skali podatkowej, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz pre-
ferencyjnych zasad obliczania podatku. Resort finansów obliczył, że w ciągu 10 lat dzia-
łania programu mniejsze wpływy do budżetu państwa to około 25,5 mld zł. Z drugiej 
strony „opcja zerowa” może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska pracy na czarno i 
„płacenia pod stołem”, a młodzi ludzie zaczną wcześniej wchodzić na rynek pracy.

(asg)

Zerowy PIT dla młodych
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 Przyspieszenie działań mających na celu utworzenie Europejskiej Rady 
Zakładowej we francuskiej Grupie Marie Brizard Wine and Spirits, która 
posiada swoje oddziały w kilku krajach europejskich – to główny temat 
rozmów polskich i francuskich związkowców, które odbyły się 16 lipca 
w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

GRUPA MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS

Chcą utworzenia  
Europejskiej Rady Zakładowej

W spotkaniu, którego organiza-
torem był Zbigniew Sikorski, prze-
wodniczący Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”, 
uczestniczyli francuscy związkowcy 
Jean Michel Hardy i Pascal Saeyvoet 
oraz przewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Destylarni 
Sobieski SA w Starogardzie Gdańskim 
Mirosław Kleina i jego zastępca Zbi-
gniew Jakubowski. Rozmowy tłuma-
czył Bartek Komuda, członek Rady 
Sekretariatu PS. 

Gośćmi spotkania byli również: 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
gdańskiej „Solidarności”, oraz Sławo-
mir Adamczyk, kierownik Biura Bran-
żowo-Konsultacyjnego Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” i jednocześnie 
ekspert z dziedziny europejskich rad 
zakładowych. 

– Takie spotkania, na których roz-
mawiają ze sobą związkowcy z różnych 
krajów, z firm, które mają jednego 
właściciela, są szczególnie cenne. Jest 
możliwa wzajemna wymiana doświad-
czeń i możliwość przeciwstawienia się 
praktyce stosowanej przez wielu praco-
dawców, którzy często tłumaczą kłopoty 
firm w jednym kraju sytuacją w innym 

Obecnie w Europie funkcjonuje około 1200 europejskich 
rad zakładowych. Przedstawiciele „Solidarności” są w około stu. 
Najwięcej polskich przedstawicieli jest w europejskich radach 
zakładowych w �rmach francuskich i niemieckich.  NSZZ „Soli-
darność” często samodzielnie inicjuje negocjacje ws. utworzenia 
ERZ, teraz na przykład trwają przygotowania do takich rozmów 
w szwajcarskim koncernie Swiss Krono – znanym producencie 
płyt podłogowych. Funkcjonowanie europejskich rad zakłado-
wych ma duże znaczenie dla wzmacniania praw pracowniczych  
i pozycji organizacji związkowych w krajach, gdzie operuje dana 

korporacja ponadnarodowa. Niezależnie od jej formatu przeważnie strategiczny proces 
decyzyjny odbywa się na poziomie centrali, a do kraju, w którym funkcjonują �lie korpora-
cji, przesyłane są tylko kierunkowe decyzje do realizacji. Jeżeli istnieje europejska rada za-
kładowa, to przedstawiciele pracowników mają bezpośredni dostęp do informacji na temat 
tego procesu decyzyjnego i mają prawo do jego konsultowania. Bez tego zależeliby tylko 
od  informacji, które dostają od lokalnych zarządów. Dzięki uczestnictwu w ERZ możliwe jest, 
że przedstawiciele pracowników uzyskają dostęp do o wiele większej wiedzy o zamiarach 
korporacji, niż zarządzający daną �lią na poziomie krajowym. To, jakie są konkretne efekty
działalności rady, zależy od zaangażowania się jej członków. Jest wiele takich ERZ, które np. 
próbują przenosić wyższe standardy BHP czy szkoleń pracowniczych z kraju macierzystego 
korporacji w zachodniej Europie do �lii w Polsce.

Sławomir Adamczyk, kierownik Biura  Branżowo-Konsultacyjnego  
 Komisji Krajowej NSZZ  „Solidarność”

ERZ to dostęp do informacji

Spotkanie związkowców z Francji i Polski.
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Wycieczka do Tunezji zorganizowana przez KZ NSZZ „Solidarność” w gdyńskim 
Radmorze.

Uczestnicy wycieczki do Berlina, Poczdamu i Drezna zorganizowanej przez OZ NSZZ 
„Solidarność” w Federal-Mogul Bimet S.A.

KONKURS

Wiele komisji NSZZ „S” organizuje dla swoich członków i ich rodzin różnego 
rodzaju wyjazdy i imprezy integracyjne. Zostają po nich wspomnienia i fotogra-
fie. Członkowie „S” podróżują po świecie. Jednym z punktów takich imprez jest 
wspólne zdjęcie uczestników, często z flagą „Solidarności”.

Prosimy o nadsyłanie zdjęć właśnie z takich wyjazdów, do których można do-
łączyć, ale niekoniecznie, krótki opis wycieczki. W jesiennych numerach naszego 
pisma opublikujemy fotografie, a tych, którzy nadeślą zdjęcia, nagrodzimy książ-
kami.

Zdjęcia prosimy nadsyłać na e-mail: m.kuzma@solidarnosc.gda.pl

Wakacje  
z „Solidarnością”

Zawody wędkarskie o puchar NSZZ „Solidarność” Stoczni Wojennej w Gdyni.

kraju – mówił przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysz-
tof Dośla.  

– Celem naszej wizyty jest obrona 
interesów pracowników we wszystkich 
firmach należących do holdingu Marie 
Brizard. Ważny jest dostęp do informa-
cji dotyczących kondycji firmy, wszyst-
ko powinno być transparentne – mówił 
Pascal Saeyvoet. Dlatego jego zdaniem 
konieczne jest jak najszybsze powołanie 
Europejskiej Rady Zakładowej. Zarów-
no polscy, jak i francuscy związkowcy 
byli zgodni, że finanse poszczególnych 
firm powinny być rozdzielone, tak aby 
potencjalne kłopoty jednej firmy nie 
obciążały pozostałych. 

– Efektem rozmów w Gdańsku jest 
ustalenie działań mających na celu 
przyspieszenie powołania ERZ w Gru-
pie Marie Brizard Wine and Spirits, do 
której należy Destylarnia Sobieski SA 
– producent wódek i napojów alko-
holowych w Starogardzie Gd. Myślę, 
że przybliżyły one nas do celu – po-
wiedział przewodniczący Sekretariatu 
Spożywców Zbigniew Sikorski. 

(mk) 

Trwa zbiórka funduszy na kolejny etap 
budowy Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny 
w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, wo-
tum za odzyskanie wolności. Realizacja 
tego ponadczasowego dzieła jest możliwa 
dzięki ofiarności darczyńców, którzy w 
różnej formie wspierają budowę, w tym 
przekazują środki finansowe przeznacza-
ne na zakup materiału. Wszystkich, którzy 
chcieliby wesprzeć budowę Bursztynowe-
go Ołtarza w bazylice św. Brygidy, prosimy 
o wpłaty na konto: Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” 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 Ojczyzny
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Stop  
dla plastiku

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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Jeśli podczas niedawnych letnich wyjazdów nie natknęli się Państwo na pla-
stikowe śmieci w górach, nad morzem lub jeziorami, to mieliście Państwo 
naprawdę szczęście. Od kilkudziesięciu lat żyjemy bowiem w cywilizacji pla-
stiku. Nie tylko dominuje on wśród opakowań żywności i innych produk-
tów oraz jako podstawowe tworzywo większości zabawek oraz sprzętu RTV 
i AGD. Nawet ubrania nosimy plastikowe (nie tylko popularne latem w górach 
peleryny przeciwdeszczowe, ale także chociażby ubrania z tzw. polaru). To 
sprawia, że plastik – śmiercionośny dla środowiska naturalnego – dominuje 
również w „produkowanych” przez nas śmieciach. Czas powiedzieć: stop!

EKOTURYSTYKA

Pieszo albo na rowerze – ekoturysta 
znajdzie na Pomorzu wiele intere-
sujących miejsc. Pokazujemy kilka 
przykładów i przestrzegamy, czego 
nie powinniśmy robić. 

W gdańskim nadleśnictwie od kil-
kunastu lat funkcjonuje Leśny Ogród 
Botaniczny. Możemy tam zobaczyć rzad-
kie okazy roślin. To jednocześnie miejsce, 
w którym odbywają się ciekawe zajęcia, 
a od wiosny do jesieni tzw. ogrodowe 
niedziele, których częścią są warsztaty, 
prelekcje oraz ognisko. Planując taką 
wycieczkę pamiętajmy, aby nie poruszać 
się poza wyznaczonymi szlakami, nie 
zabierać ze sobą „pamiątek”, jak również 
nie pozostawiać po sobie jakichkolwiek 
pustych butelek i innych odpadów. 

– Na urlopie nie interesuje nas, ja-
kim obciążeniem dla środowiska jest 
nasza wizyta, priorytetem jest miło 
spędzony czas. Planując wyjazd, warto 
jednak zastanowić się nad tym, jak po-
dróżować, żeby nie zniszczyć tego, co 
chcemy zobaczyć. 

Pamiętajmy o tym, jeśli zdecyduje-
my się na ekoturystyczną podróż przez 
Trójmiejski Park Krajobrazowy. Główny 

szlak, tzw. wejherowski, biegnie na trasie 
Sopot – Wejherowo. Z tej drugiej miej-
scowości możemy przejść albo przeje-
chać rowerem tzw. szlakiem Zagórskiej 
Strugi z Wejherowa do Gdyni Wzgórza 
św. Maksymiliana, a stamtąd podążyć 
szlakiem tzw. trójmiejskim do Gdańska. 
Z kolei z Sopotu wyprowadzi nas szlak 
„Wzgórz Szymbarskich” prowadzący 
przez Gołubie Kaszubskie do Kamienicy 
Królewskiej, „kartuski” do Kartuz oraz 
„skarszewski” do Skarszew. 

Możemy wybrać się także na teren 
wejherowskiego nadleśnictwa, bowiem 
w Puszczy Darżlubskiej zlokalizowany 
został Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-
-Leśnej „Muza”, w którym przygotowane 
zostały wystawy: „Gospodarka leśna”, 
„Świat roślin” oraz „Zwierzęta naszych 
lasów”. Natomiast lęborskie nadleśnictwo 
zaprasza do Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej, w którym odbywają się zajęcia dla 
dzieci i poprowadzona jest ścieżka edu-
kacyjna. Tutaj ciekawostka, do wyboru 
będziemy mieć dwie opcje: ścieżka skła-
da się z dwóch etapów, pierwszy z nich 
jest przeznaczony dla młodszej grupy 
zwiedzających, natomiast drugi powstał 
z myślą o wytrwałych piechurach, dla 

których nagrodą za trud  jest  możliwość 
wejścia na wieżę widokową, skąd roz-
ciąga się panorama Lęborka i podziwiać 
można okoliczne lasy – o tym wszystkim 
informuje Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Gdańsku.

W przyszłości wielofunkcyjna prze-
strzeń, poprzez którą odwiedzający le-
piej poznają świat zwierząt oraz roślin, 
aby dzięki temu zrozumieć konieczność 
ochrony przyrody i gatunków zagrożo-
nych wyginięciem, powstanie w Akwa-
rium Gdyńskim.

Dodajmy, że w województwie po-
morskim realizowanych jest wiele innych 
projektów skierowanych do ekoturystów. 
Przykładem jest chociażby projekt pro-
wadzony w rezerwacie Beka. Można 
trafić tam na siedliska chronionych ga-
tunków ptaków. Odbywają tam lęgi lub 
odpoczywają podczas wędrówek. Z tego 
powodu m.in. tak przygotowano szlaki 
turystyczne, aby zabezpieczyć tereny 
cenne przyrodniczo przed nadmierną 
presją turystyczną. Świadomy ekotury-
sta nie będzie więc np. forsować zapory, 
która zablokowała dostępny niegdyś 
przejazd, ale wybierze inną drogę.  

(witt)

Ekoturysta pośród zieleni

335 milionów ton – tyle materiałów 
z tworzyw sztucznych produkuje się 
rocznie na świecie. W trakcie tego pro-
cesu emituje się do atmosfery około 200 
milionów ton dwutlenku węgla! Plastiko-
we produkty prędzej czy później zamie-
niają się w odpady. W Unii Europejskiej 
co roku zbiera się około 30 milionów 
ton plastikowych odpadów. Z tej liczby 
około 27 procent jest składowanych, 31 
procent wykorzystuje się w recyklingu, 
a 42 procent jest spalanych w specjalnie 
do tego przeznaczonych instalacjach. 
W ten sposób powstaje energia cieplna, 
ale także emituje się kolejne miliony ton 
dwutlenku węgla.

Przykrym symbolem zanieczyszcze-
nia środowiska naturalnego przez plastik 
jest 8 milionów ton tego typu odpadów, 
które co roku trafiają do mórz i oceanów. 
Szacuje się, że w tym tempie w 2050 roku 
we wszystkich wodach świata wagowo 
będzie więcej plastiku niż ryb! Zanie-
czyszczenie środowiska powodują także 
mikrodrobiny plastiku, czyli fragmenty 
plastiku o średnicy do 5 milimetrów. 
Biliony takich cząsteczek dostają się do 
środowiska w wyniku produkcji i użytko-
wania tworzyw sztucznych, m.in. dostając 
się do układów  pokarmowych zwierząt. 

Co gorsza, plastikowe odpady bar-
dzo wolno ulegają procesom degrada-
cji. W zależności od rodzaju tworzywa 
trwają one od stu do… tysiąca lat! Po-
pularne siatki foliowe rozkładają się 
około 300 lat.

Cel: żółty pojemnik!

Żeby nie było jednak tak pesymistycz-
nie, podkreślmy, że plastikowe odpady 
stanowią bardzo łatwy do odzyskania 
i ponownego wykorzystania surowiec 
w recyklingu. Zacznijmy od segregacji 
i przypomnijmy, że od kwietnia 2018 roku 
w całej Polsce obowiązuje powszechny 
poszerzony system segregacji odpadów. 
Każdy z nas, niezależnie od tego, czy 
mieszka w domu wolno stojącym, czy 
w bloku, powinien segregować odpady 
według klucza kolorystycznego. 

Jakie odpady można wrzucać do 
żółtych pojemników? W przypadku 
tworzyw sztucznych to m.in. plastikowe 
torby, worki, reklamówki i folie; plasti-
kowe butelki i pojemniki po żywności, 
opakowania po chemii gospodarczej i 
kosmetykach, a także kartony po mleku 
i innych napojach (tzw. tetrapaki – nie 
wrzucamy ich do pojemnika na śmie-
ci papierowe!). Wszystkie butelki PET 
i pojemniki powinny zostać wcześniej 
opróżnione z zawartości, zgniecione (żeby 
zajmowały mniej miejsca) i dopiero wów-
czas ponownie zakręcone. Oczywiście 
zakrętki można segregować w oddziel-
nym miejscu. Akcje zbierania nakrętek 
z butelek po napojach są bardzo popu-
larne w miejscach pracy, przedszkolach 
i szkołach. Jednak zaleca się, aby butelki 
plastikowe gnieść i zakręcać...

Do żółtych pojemników nie wrzu-
camy plastikowych opakowań z zawar-
tością oraz tych, które zawierały leki, 
inne artykuły medyczne, tzw. chemię 
samochodową oraz zabawek.

Warto zaznaczyć, że inaczej niż szkło 
i papier, które powinny być wrzucane do 
odpowiednich pojemników luzem, bez do-
datkowych opakowań, odpady z tworzyw 
sztucznych wrzucane do żółtych pojemni-
ków mogą znajdować się w dodatkowych 
„zbiorczych” opakowaniach. Wynika to 
z tego, że odpady plastikowe po dostar-
czeniu do zakładów utylizacyjnych są 
poddawane wtórnej segregacji, m.in. przez 
rozrywarki do worków plastikowych. 

Recykling

Wspomnieliśmy o wtórnej segre-
gacji odpadów plastikowych. Na czym 
ona polega? Butelki i inne opakowania 
są m.in. pozbawiane naklejek, folii 
termokurczliwej PCV i papierowych 
części. Następnie są czyszczone me-
chanicznie (wodą i strumieniem po-
wietrza) z drobnych zanieczyszczeń, 
a finalnie przetapiane bądź mielone na 
granulat, który jest wykorzystywany 
jako półprodukt w produkcji plastiku. 
Co warte podkreślenia, w przypadku 

recyklingu opakowań żywności nie 
musimy mieć obaw o kwestie higieny 
i bezpieczeństwa zdrowotnego. Zgod-
nie z przepisami prawa napoje i inne 
produkty żywnościowe mogą być pako-
wane tylko w nowe opakowania. Pla-
stik z recyklingu jest wykorzystywany 
do opakowań produktów chemicznych, 
sprzętów AGD itp.

Inną formą recyklingu plastiku, 
głównie butelek PET, jest ich prze-
twarzanie na włókna polietylenowe, 
z których powstaje polar. Do produk-
cji np. jednej bluzy potrzeba około 35 
pustych butelek PET.

Plastikowe opakowania mogą być 
przetwarzane ograniczoną liczbę razy. 
Butelka PET poddawana recyklingowi 
mechanicznemu może być przetworzo-
na do siedmiu razy. Do trzech razy jako 
kolejna butelka na napoje, a później 
jako element tekstyliów czy opakowań 
na środki czystości. Po przekroczeniu 
limitu zostaje najczęściej poddana spa-
laniu i wykorzystana jako źródło ener-
gii. Natomiast szkło oraz aluminium 
mogą być przetwarzane praktycznie 
nieskończoną liczbę razy. 

Ograniczyć plastik

Oczywiście łatwość odzyskania i wy-
korzystania odpadów z tworzyw sztucz-
nych nie powinna być argumentem 
za korzystaniem z takich produktów. 
Wręcz przeciwnie. Wiadomo przecież, 
że lepiej zapobiegać niż leczyć. Podsta-
wową wadą plastiku jest jego bardzo 
długi czas rozkładu w środowisku na-
turalnym. Dlatego powinniśmy zrobić 
wszystko, aby ograniczyć wykorzysty-
wanie plastiku w gospodarce. Wbrew 
pozorom nie jest to trudne.

Podczas zakupów nie korzystajmy 
z jednorazowych foliowych toreb, tylko 
płóciennych, papierowych lub innych, 
trwałych i wielokrotnego użytku. Zrezy-
gnujmy z jednorazowych plastikowych 

sztućców i elementów zastawy stołowej 
na rzecz porcelanowych wielokrotne-
go użytku, wykonanych z materiałów 
biodegradowalnych lub… jadalnych 
(np. sztućce i zastawa z otrębów zbo-
żowych). Zmieńmy też nawyki podczas 
zakupów. Jeśli możemy, wybierajmy 
większe opakowania (z punktu widze-
nia ekologii efektywniejsze jest pako-
wanie produktów w mniejszą liczbę 
większych opakowań). Nie „dublujmy” 
opakowań – owoce i warzywa pakujmy 
bezpośrednio do koszyka, a później do 
naszej torby, bez pośrednictwa popular-
nych foliówek.

Takie dobre praktyki coraz częściej 
są zresztą narzucane przepisami prawa. 
Od 2018 roku w całej Unii Europejskiej 
zrezygnowano z bezpłatnych torebek 
foliowych w sklepach. Są dostępne, 
ale odpłatnie. Do tej pory przeciętny 
mieszkaniec Unii zużywał blisko 200 
takich siatek rocznie, Duńczyk – czte-
ry foliówki na rok. Eksperci szacują, że 
wprowadzenie odpłatności zmniejszy tę 
liczbę o połowę. Planowane jest także 

wycofanie z produkcji i sprzedaży pla-
stikowych sztućców. Niektóre sieci han-
dlowe już zapowiedziały, że w perspek-
tywie kilku lat całkowicie wycofają takie 
produkty ze swojego asortymentu.

Wciąż jednak więcej zależy od na-
szej świadomości i odpowiedzialności, 
niż odgórnie narzucanych zasad. Przy-
kład? Zaczęliśmy od letnich wyjazdów, 
na nich też zakończmy. Odpoczywając 
na łonie natury pamiętajmy więc, że 
odpowiedzialny ekologicznie turysta 
wszystkie wytworzone przez siebie 
odpadki zabiera ze sobą i wyrzuca do 
odpowiednich pojemników, gdy jest to 
już możliwe.

Adam Chmielecki
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Co najmniej od dekady obserwujemy próby narzucenia nowej – lewico-
wej, a czasami wręcz lewackiej – interpretacji historii i dziedzictwa „So-
lidarności” jako związku zawodowego i ruchu społecznego. Ułatwia to 
fakt, że w tradycji istotnie znajduje się wiele elementów występujących 
często w ruchach lewicowych: walka narodowowyzwoleńcza, pomoc po-
trzebującym i wykluczonym, dążenia do demokratyzacji, wyzbycie się 
przemocy jako narzędzia walki politycznej. W rzeczywistości „Solidar-
ność” była jednak prawdziwą kontrrewolucją, czyli obroną tradycyjnego 
porządku opartego na chrześcijaństwie.

nym sądom i dziesiątkom innych tema-
tów. Zorganizowano setki warsztatów, np. 
z „szycia performatywnego miniparawa-
nów plażowych”. Rzeczowej dyskusji o hi-
storii „S” i roli Kościoła zabrakło, jeśli nie 
liczyć spotkania pt. „Burzenie polskiego 
Kościoła”. Również dobór gości i współ-
pracujących instytucji miał wyraźny rys 
radykalnych lewicowych ideologii. Nie 
zabrakło debat feministycznych, a nawet 
wykładu na temat osób transpłciowych. 
Być może są to ważne tematy, ale co mają 
wspólnego z dziedzictwem „S” i walki 
z komunizmem?

Jednak ECS podąża konsekwentnie 
ideologiczną drogą. Na tegoroczny festi-
wal Solidarity of Arts, odbywający się tuż 
przed rocznicą podpisania Porozumień 
Sierpniowych, zaproszono m.in. skanda-
lizującą rosyjską grupę Pussy Riot, zna-
ną raczej nie z występów muzycznych, 
tylko wulgarnego języka i gorszących 
happeningów, organizowanych m.in. 
w cerkwi.

Chrześcijańska tożsamość

Rozszerzając perspektywę poza dzia-
łania ECS, zwolennicy reinterpretacji 
dziedzictwa „S” w bardziej czerwonych 
barwach podpierają się często domina-
cją w programie Związku postulatów 
socjalnych lub bardziej wrażliwych spo-
łecznie pomysłów ekonomicznych. „So-
lidarność” nie chciała ani wolnej Polski, 
ani nie była przesadnie przywiązana do 
wiary, chciała tylko „socjalizmu z ludzką 
twarzą” – przekonują.

To wypaczenie ideałów „S”. Program 
Związku nie reprezentował „socjalizmu 
z ludzką twarzą”. Najlepiej ujął to ten, 
który za „S” oddał życie, a od 2014 r. jest 
jej patronem, czyli bł. ks. Jerzy Popiełusz-
ko: „Człowiek pracujący ciężko bez Boga, 
bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak 
z jednym skrzydłem dreptał po ziemi”.

Jeśli popatrzymy na polskie tra-
dycje insurekcyjne w XIX i XX w., 
walka o wolność niemal zawsze była 
prowadzona pod sztandarami Boga i 
Maryi. Nie inaczej było w przypadku 
„S”. Bardzo wyraźny kontekst religijny 
(konkretnie: katolicki) jest widoczny w 
każdym wymiarze działalności strajku-
jących w 1980 r. robotników, a później 
„S”. Strajkujący i związkowcy domagali 
się poszanowania wolności wyznania i 
swobody w praktykach religijnych, także 
na terenie zakładów pracy. Protestom to-
warzyszyły polowe msze święte, zbijane 
z desek ołtarze i krzyże, obrazy Matki 
Bożej i papieża Jana Pawła II. „S” była 
wspierana przez kapłanów Kościoła ka-
tolickiego. Tak było zresztą w całej histo-
rii ruchu antykomunistycznego w PRL, z 
którego „S” wyrosła: od początku (pry-

mas kard. Stefan Wyszyński, ks. Hilary 
Jastak w Grudniu 1970 r. na Wybrzeżu, 
ks. Roman Kotlarz w Radomiu w 1976 
r.), do końca (księża Stefan Niedzielak, 
Stanisław Suchowolec i Sylwester Zych, 
którzy zginęli w 1989 r.), o wieloletniej 
roli św. Jana Pawła II nie wspominając.

Jednak chrześcijańska tożsamość jest 
przede wszystkim bardzo mocno zako-
rzeniona w programie Związku. Wpraw-
dzie w fundamencie tego programu, czyli 
na liście 21 postulatów Międzyzakłado-
wego Komitetu Strajkowego w Stoczni 
Gdańskiej w sierpniu 1980 r., brakuje 
odniesień do spraw wiary, a dominują 
kwestie wolności politycznych, społecz-
ne i gospodarcze, jednak już w Uchwale 
Programowej I Krajowego Zjazdu De-
legatów NSZZ „S” z 1981 r. czytamy: 
„»Solidarność«, określając swe dążenia, 
czerpie z wartości etyki chrześcijańskiej, 
z naszej tradycji narodowej oraz z robot-
niczej i demokratycznej tradycji świata 
pracy. Nowym bodźcem do działania jest 
dla nas encyklika o pracy ludzkiej Jana 
Pawła II. »Solidarność« jako masowa or-
ganizacja ludzi pracy jest także ruchem 
moralnego odrodzenia narodu”.

Rzeczywiście, program Związku moż-
na traktować jako rozwinięcie i uszcze-
gółowienie w warunkach polskich zasad 
nauki społecznej Kościoła katolickiego, 
opartej o encykliki społeczne kolejnych 
papieży: „Rerum novarum” Leona XIII 
(dała podstawy współczesnej nauce 
społecznej Kościoła), a przede wszyst-
kim „Laborem exercens”, „Sollicitudo 

rei socialis” i „Centesimus annus” Jana 
Pawła II.

To w tych dokumentach została okre-
ślona koncepcja godności człowieka 
i pracy ludzkiej, którą „S” przyjęła z peł-
ną konsekwencją. I znów, była to kon-
cepcja zasadniczo odmienna od rozu-
mienia pracy w systemach lewicowych. 
W socjalizmie i komunizmie praca była, 
w wymiarze propagandowym, najważ-
niejszym elementem „wyzwolenia” czło-
wieka z tradycyjnego porządku społecz-
nego (nawet „kolektyw” w miejscu pracy 
miał zastępować rodzinę). Oczywiście w 
praktyce, także PRL, praca była raczej 
elementem „zniewolenia”. Miała służyć 
w pierwszej kolejności „socjalistycznej 
ojczyźnie”, dopiero później jednostce.

W nauce społecznej Kościoła, a więc 
i w programie „S”, praca jest ważna dla-
tego, że wykonuje ją człowiek posiada-
jący przyrodzoną godność. To człowiek 
podnosi wartość pracy, a nie praca czło-
wieka. Wykonywane sumiennie i godzi-
wie wynagradzane obowiązki zawodowe 
(socjalizm nie przykładał wagi ani do 
jednego, ani do drugiego) mają zapew-
nić pracownikowi i jego rodzinie źródło 
godnego utrzymania, ale jednocześnie 
prowadzić do Boga, doskonalić cnoty, 
stanowić źródło twórczej realizacji.

„Solidarność”  
jak chrześcijańska caritas

O chrześcijańskim charakterze 
Związku i skupionego wokół niego ru-

chu społecznego w latach 80. świadczy 
już sama nazwa, która wskazuje też 
najważniejszą dla niezależnego samo-
rządnego związku zawodowego ideę. 
Związek powstały w 1980 r. mógł prze-
cież przyjąć na sztandary dużo bardziej 
naturalne dla związków o proweniencji 
marksistowskiej hasło „równości” bądź 
„wolność”, typową zarówno dla lewi-
cowców (wspomniane „wyzwolenie”), 
jak i na drugim biegunie liberałów (jako 
symbol skrajnego indywidualizmu).

Tymczasem solidarność jako war-
tość, jako idea, to jeden z najważniej-
szych terminów właśnie chrześcijań-
skiej etyki, wyprowadzany wprost 
z podstawowej zasady dla wyznawców 
Chrystusa – miłości. Tak, idea solidar-
ności to jedna z najpiękniejszych wersji 
chrześcijańskiego miłosierdzia, chrze-
ścijańskiej caritas, w dodatku stanowią-
ca jakby sumę wszystkich najważniej-
szych pozytywnych wartości etycznych 
(także wolności i sprawiedliwości).

Podkreślił to wielki interpretator 
ducha „S” Jan Paweł II w homilii pod-
czas mszy świętej na gdańskiej Zaspie 
12 czerwca 1987 r.: „»Jeden drugiego 
brzemiona noście« – to zwięzłe zdanie 
apostoła jest inspiracją dla międzyludz-
kiej i społecznej solidarności. Solidar-
ność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro 
brzemię, to brzemię niesione razem, we 
wspólnocie. A więc nigdy: jeden prze-
ciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. 
I nigdy »brzemię« dźwigane przez czło-
wieka samotnie, bez pomocy drugich. 
Nie może być walka silniejsza nad soli-
darność. Nie może być program walki 
ponad programem solidarności. Inaczej 
– rosną zbyt ciężkie brzemiona”.

Dla – nomen omen – niedowiar-
ków ws. chrześcijańskiej tożsamości 
„S” przypomnijmy, że sformułowanie 
„Jeden drugiego brzemiona noście” 
pochodzi z Listu św. Pawła do Galatów 
(Gal 6,2).

Oczywiście chrześcijańska toż-
samość „S” nie oznacza, że była ona 
organizacją działającą w duchu teo-
kratycznym bądź konfesyjnym. Wręcz 
przeciwnie, był to ruch pluralistyczny, 
skupiający różne osoby niezależnie od 
ich wyznania, przekonań społeczno-
-politycznych, światopoglądu i innych 
czynników. Świat wartości „Solidarno-
ści”, właśnie dlatego, że opierał się na 
fundamencie godności osoby ludzkiej, 
sprzeciwiał się jakiejkolwiek dyskry-
minacji kogokolwiek. Tylko że obrona 
przed dyskryminacją i tolerancja nie 
mają nic wspólnego z agresywną i pro-
wokacyjną walką o specjalne uprzywi-
lejowanie poszczególnych jednostek 
i grup społecznych oraz odgórnym mo-
delowaniem społeczeństwa, co do za-
sady wbrew jego woli, według uznania 
i potrzeb jakiejś ideologii. A zwolennicy 
tego typu praktyk często powołują się 
właśnie na doświadczenie ruchu „S”.

Podsumowując, każdy Polak (świa-
domie nie używam typowej dla środo-
wisk lewicowych drażniącej i używanej 
aż do przesady frazy „każda Polka 
i każdy Polak”, dlatego że Polak to każdy 
przedstawiciel naszego narodu niezależ-
nie od płci, wieku i innych czynników) 
ma prawo do dziedzictwa „Solidarno-
ści”. Ale powinien się do niego odwoły-
wać i z niego czerpać w sposób uczci-
wy. Nie da się tego zrobić, kwestionując 
fakt, że „Solidarność” była i jest oparta 
na Dekalogu, tym jedynym, nadającym 
sens historii świata.

Adam Chmielecki

Dekalog „Solidarności”

Przypomnijmy, że kontrrewolucją na-
zywał „S” przywódca ZSRS Leonid Breż-
niew. Nie było w tym przypadku. Jeden 
z najbardziej rozpowszechnionych wśród 
historyków polityki i idei kluczy do inter-
pretacji dziejów najnowszych opiera się 
na wybuchu rewolucji we Francji w 1789 
r. Od tego czasu na całym świecie w róż-
nym natężeniu i formie ścierają się dwie 
siły: rewolucji (tzw. postępu), chcące cały 
czas budować coś „nowego” w kontrze do 
„starego”; oraz kontrrewolucji, czyli sił 
odwołujących się do odwiecznych war-
tości, prawa naturalnego i tradycyjnego 
ładu społecznego. Co ciekawe, wbrew 
pozorom nie jest to starcie wizji przyszło-
ści z wizją przeszłości. Oba porządki są 
nakierunkowane na przyszłość, z tym, że 
rewolucjoniści chcą ją budować „na pia-
skach”, a kontrrewolucyjności na spraw-
dzonych fundamentach (by nie rzec: „na 
skale”). Od 1789 r. rewolucjoniści wszel-
kiej maści, a zatem i komuniści (sowieccy, 
polscy i inni), swoich przeciwników nazy-
wali „reakcją” lub „kontrrewolucją”.

Lewy ECS

Wręcz emblematyczna dla takiej wizji 
stosunków społecznych, a w konsekwencji 
interpretacji historii „S”, jest od lat działal-
ność Europejskiego Centrum Solidarności. 
Pomijając działania mające znamiona za-
angażowania w bieżącą walkę polityczną, 
odrzucanie współpracy ze strony natural-
nych partnerów (jak struktury NSZZ „S” 
i demokratycznie wybrany polski rząd) czy 
nieadekwatne z punktu widzenia historii 
„S” prezentowanie jej dziejów (ekspono-
wanie tylko części osób i środowisk), w sfe-
rze wartości ECS wyraźnie promuje war-
tości lewicowe i liberalne kosztem bliskich 
„S” wartości chrześcijańskich. Wsparcie 
Kościoła katolickiego dla opozycji demo-
kratycznej w PRL na wystawie stałej ECS 
jest zaprezentowane bardzo ubogo. Także 
wydarzenia organizowane przez centrum 
mają często wręcz lewacki, antychrześci-
jański kontekst. W 2008 r. jeden z festiwa-
li ECS promował plakat z wizerunkiem 
Ernesto Che Guevary, rewolucjonisty 
i zbrodniarza, od lat 60. idola kolejnych 
pokoleń lewicy. W 2017 r. ECS zorgani-
zowało debatę poświęconą tzw. czarnemu 
protestowi, czyli wielkiej akcji kobiet sprze-
ciwiających się zakazowi aborcji. Takie 
przykłady można mnożyć. W ECS nawet 
kartki i życzenia świąteczne są pozbawione 
chrześcijańskich motywów.

Kulminacją takiej postawy były nie-
dawne obchody 30 rocznicy wyborów 
czerwcowych w 1989 r. W zorganizowa-
nej przez ECS strefie społecznej przygo-
towano debaty i spotkania poświęcone 
m.in. edukacji antydyskryminacyjnej, 
ekobudownictwu, imigrantom, wol-
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Artyści malarze z Grodzieńszczyzny 
przenoszą na płótna gdańskie retrospek-
cje, czyli Westerplatte, obronę Poczty 
Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, 
strajk z 1980 roku i powstanie „Soli-
darności” oraz tematy z historii II RP 
związane z wojną obronną 1939 roku, 
jak obrona Grodna. Gdańsk – miasto, 
w którym zaczęły się demokratyczne 
przemiany, miasto, w którym powstała 
„Solidarność” – stał się inspiracją dla 
wielu Polaków mieszkających w Grod-
nie. Wcześniej odwiedzili gdańskie za-
kątki, uczestniczyli w plenerach, a nawet 
obejrzeli filmy dokumentalne z lat ostat-
niej wojny. 

Ósemka artystów malarzy z Grodna, 
odwiedziła Gdańsk i nasz Związek w 
ramach wydarzenia „Gdańsk – Grodno. 
Wspólna historia, wspólne losy”.

Celem było uczestnictwo w plenerze 
miejskim zorganizowanym w przeded-
niu 80 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Malowali nieprzypadkowo 
w Gdańsku, widzianym też jako miasto, 
w którym narodziła się „Solidarność”. 
A wszystko to z perspektywy Pola-
ków, artystów pochodzących z Grod-
na i współczesnej Republiki Białorusi. 
Uczestniczący w wydarzeniu artyści byli 
ukierunkowani na poszukiwanie śladów 
jego genius loci.

26 sierpnia w Sali BHP otwarty został 
wernisaż ich prac. 

We wstępie do wernisażu Jacek 
Rybicki podkreślił fenomen wystawy 
i przemyślanych ideowo prac. Ta bo-
wiem powstała w ciągu tygodnia inten-
sywnej artystycznej pracy.  

– Powstały dzieła opowiadające 
o zbliżonej historii Gdańska i Grodna. 
Przeplatane są obrazy z motywami histo-
rii odleglejszej, z lat ostatniej wojny i z tej 
najnowszej, z nawiązaniem do „Solidar-
ności” – zauważył Jacek Rybicki. 

Jest w tym malarska opowieść 
o obronie Grodna we wrześniu 1939 
roku, o obronie Westerplatte, Poczty 
Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Wśród motywów przewija się postać 
Tadeusza Jasińskiego, 13-latka przywią-
zanego przez krasnoarmiejców do pan-
cerza czołgu jako „żywa tarcza”. Odbity 
przez Polaków chłopiec skonał na rękach 
matki 20 września 1939 roku. Maleńka 
uliczka na Jasieniu w Gdańsku nosi jego 
imię.

Autorami obrazów są malarze o uzna-
nej pozycji artystycznej, mający za sobą 
liczne wystawy. Urodzili się w Grodnie 
lub w jego okolicach. W tematyce ich 
prac przewija się polska historia. Wszak 
niegdyś ich ziemia rodzinna była w cen-
trum Rzeczypospolitej. Stąd i wątki z po-

wstania styczniowego, z poezji Adama 
Mickiewicza i z prozy Elizy Orzeszko-
wej, inspiracje czerpane z muzyki Cze-
sława Niemena. 

Wśród nich są m.in. Wacław Romasz-
ko, Walery Stratowicz, Olga Buchowska, 
Tatiana Morozowa, Genadiusz Pitsko 
i Andrzej Filipowicz, który tak opowiada 
o swych gdańskich fascynacjach:

– Jestem dumny, że mogę w tak pięk-
nej porze roku znaleźć się w Gdańsku. 
To też czas wspominania ważnych wy-
darzeń. Stąd oczywista była nasza zadu-
ma nad miejscami, które odwiedzamy 
właśnie teraz. Przecież sytuacja naszych 
miast, Grodna i Gdańska, nie była prosta 
i oczywista. Wiek XX przyniósł miastom 
i ich mieszkańców wielkie zmiany, nio-
sąc też emocje i tajemnice.  

Znanym w Polsce artystą jest były 
prezes Związku Artystów Plastyków 
przy Związku Polaków na Białorusi Ge-
nadiusz Pitsko, który ma za sobą serię 
indywidualnych wystaw.  Tworzy pod 
wpływem impresjonistów. Stąd sięganie 
po tematykę martwej natury, pejzaże, 
postaci w ruchu, piękno kobiet. Okazuje 
się, że historia jest też dla niego ważna.

– Wspólna historia i wspólne losy 
nas łączą, więc wystawę poświęcamy 
wszystkim tym, którzy dla ojczyzny 
walczyli, pracowali. Cześć im i chwała. 

ARTYŚCI Z GRODNA W GDAŃSKU NA ZAPROSZENIE „SOLIDARNOŚCI”

Historia 
na płótna przenoszona 

Sala konferencyjna w gdańskiej siedzibie ZRG NSZZ „Solidarność” przy Wałach Piastowskich 24 na tydzień za-
mieniła się w malarskie atelier. Powstały tu obrazy związane z najnowszą historią Gdańska. Prace artystów z Gro-
dzieńszczyzny można oglądać w Sali BHP od poniedziałku, 26 sierpnia do połowy października.

Wernisaż wystawy, 26 sierpnia 2019 r., Sala BHP. Grupa polskich malarzy artystów z Grodna.

Dziad walczył za Polskę. I krewni wal-
czyli, oddawali krew i życie dla Polski. 
Dziadek Izydor Wydra w 1926 roku był 
w szkole podoficerskiej w Suwałkach. 
Żył za czasów dwóch okupacji nad Ka-
nałem Augustowskim. W 1944 roku, gdy 
nadeszła armia Berlinga, dziadek do niej 
wstąpił. Jako artylerzysta doszedł szla-
kiem bojowym do Berlina. Trzech braci 
mojej babci też walczyło i oddało zdro-
wie za Polskę – wspomina malarz, który 
namalował na wernisaż obronę Poczty 
Polskiej.

Z kolei w twórczości Tatiany Moro-
zowej, autorki m.in. obrazu „Westerplatte 
1939”, ważne jest miejsce człowieka. 

– Inspirują mnie kobiety oraz natu-
ra. Ich zmienność i barwy. Bardzo lubię 
też malować widoki miast. A tu temat 
wojenny. Dlatego, że kolejną z moich 
inspiracji jest żywioł. Trochę interesuję 
się historią. Zatem te inspiracje spotka-
ły się i wzajemnie uzupełniły. By zrozu-
mieć siłę agresji i obrony w 1939 roku, 
obejrzałam film dokumentalny i zdjęcia 
z Westerplatte – powiedziała nam Mo-
rozowa.  

W 2018 roku także gościliśmy grupę 
artystów z Grodzieńszczyzny. Wówczas 
w Sali BHP miała miejsce wystawa ma-
larstwa patriotycznego „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” z okazji setnej rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepodległości. 
Wystawę obejrzało kilka tysięcy osób. 
W twórczości grodzieńskich artystów 
jest też wątek losu Żołnierzy Wyklę-
tych. Przecież niektórzy z nich jeszcze 
żyją. Jak chociażby ppłk Weronika Se-
bastianowicz, „Różyczka”, żołnierz AK 
oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość, więźniarka gułagu, przewodni-
cząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na 
Białorusi.

Na otwarciu wystawy byli też związ-
kowi liderzy: Marian Krzaklewski, były 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, oraz Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

– Cieszę się z kontynuacji naszej 
współpracy i możliwości zaprezentowa-
nia talentów artystów z Białorusi. Pozna-
liśmy się lepiej wzajemnie i poznaliśmy 
artystyczny warsztat – mówi Krzysztof 
Dośla. 

Patronat medialny nad wydarzeniem 
sprawują: „Magazyn Solidarność”, TVP3 
i Radio Gdańsk. Organizatorem jest Po-
morska Fundacja Edukacji i Pracy przy 
wsparciu Fundacji Promocji Solidarno-
ści i Stowarzyszenia Solidarni ze Stocz-
nią Gdańską. Program dofinansowany 
został ze środków miasta Gdańska.

(asg)  
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Pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970

– Stoimy w centrum placu Solidar-
ności. Co Pan czuje, gdy odwiedza to 
miejsce? 

– To miejsce narodzin „Solidarności”. 
Miejsce, które dla każdego Polaka – i nie 
tylko – powinno być miejscem zadumy 
i refleksji nad naszą historią i nad naszą 
wspólnotą. Często, gdy tu jestem, widzę 
ten plac takim, jaki był jeszcze przed 
postawieniem pomnika. Kiedy w Wol-
nych Związkach Zawodowych Wybrzeża 
pod koniec lat 70. w tym miejscu doma-
galiśmy się upamiętnienia ofiar Grudnia 
’70, nikt z nas nie przypuszczał, że stanie 
tu, i to tak szybko, ten wspaniały pomnik, 
obok którego chyba nikt nie przechodzi 
obojętnie. Nieco dalej mamy słynną już 
Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, która nie-
zmiennie budzi we mnie mocne odczu-
cia. W sierpniu 1980 r. za tą bramą na te-
renie stoczni miały miejsce wydarzenia, 
które jako działacze WZZ planowaliśmy 
i rozpoczynaliśmy, a które, jak się okaza-
ło, miały ruszyć lawinę, dającą początek 
zmian w całej Europie. Natomiast po tej 
stronie bramy, tutaj na placu, codzien-
nie przez te dwa historyczne tygodnie 
gromadziły się tłumy ludzi wspierające 
strajkujących. W tym czasie brama, któ-
ra na co dzień miała oddzielać jednych 
od drugich, łączyła tych wszystkich ludzi 
i to było to wspaniałe uczucie, którego 
nie sposób zapomnieć.

– No właśnie, wspomniał Pan Wolne 
Związki Zawodowe Wybrzeża. Jak 
zaczęła się Pańska działalność w nie-
zależnym ruchu związkowym i jed-
nocześnie antykomunistycznym? 
Pracował Pan wtedy w Malmorze, 
przedsiębiorstwie, które świadczyło 
usługi dla branży stoczniowej…

– Cieszę się, że podkreślił Pan ten an-
tykomunistyczny charakter WZZ. Wielu 
ludzi, sugerując się nazwą, nie zdaje so-
bie sprawy z tego, że była to organizacja 
czysto antykomunistyczna, dążąca do 
odzyskania wolnej Polski. Rzeczywiście 
w tamtym czasie pracowałem w Malmo-
rze na terenie dwóch stoczni, najpierw 
Komuny Paryskiej w Gdyni, a następnie 
w Północnej w Gdańsku. W 1979 r. spo-
tkałem Jana Karandzieja i od razu było 
jasne, że mamy ten sam stosunek do ota-
czającej nas rzeczywistości. Podjęliśmy 
decyzję o nawiązaniu kontaktu z WZZ. 
Ponieważ mieszkaliśmy na Żabiance, 
postanowiliśmy, że pójdziemy zgłosić 
się do Joanny i Andrzeja Gwiazdów, 
którzy mieszkali na tym samym osiedlu. 
Ale Janek nie wytrzymał i wcześniej sam 

odwiedził w jej mieszkaniu Annę Walen-
tynowicz. Dopiero z poleceniem od niej 
udaliśmy się do małżeństwa Gwiazdów. 
Krótko po tym staliśmy się częścią gru-
py kilkudziesięciu wspaniałych ludzi. Jan 
dość szybko został członkiem komitetu 
założycielskiego WZZ, którą to funkcję 
pełnił obok aż do czasu powstania „S” 
i zawieszenia działalności WZZ.

– Pan zajmował się głównie poligra-
fią. Dlaczego?

– Kiedy przyłączyliśmy się do WZZ, 
okazało się, że niewielka grupa działaczy 
zajmowała się praktycznie wszystkim. 
Od układania planów działania, przez 
organizację spotkań, pisanie tekstów, 
zdobywanie materiałów, przygotowa-
nie druku i jego wykonywanie, aż po 
kolportaż.  Aby dotrzeć do ludzi, trzeba 
było robić to w dużo większej skali. Ci, 
którzy stanowili redakcję „Robotnika 
Wybrzeża” i których nazwiska stały się 
publicznie znane, nie mogli swobodnie 
wykonywać działań, które wymagały za-
konspirowania. Postanowiliśmy zatem tę 
część działań wziąć na siebie. W moim 
przypadku pomagał fakt, że wcześniej 
byłem uczniem szkoły poligraficznej 
i miałem rok zajęć praktycznych w dru-
karni, a co za tym idzie pewną przydat-
ną wiedzę. Mimo to sama poligrafia była 
dla mnie działaniem drugorzędnym. 
Podstawę poligrafii WZZ stanowił Piotr 
Kapczyński. 

– Na czym polegała ta praca, jakie 
techniki wykorzystywaliście?

– Używaliśmy technik i materiałów, 
jakie były wówczas dostępne. Drukowa-
liśmy głównie na matrycach białkowych 
za pomocą zrobionych własnoręcznie 
metalowych wałków, z czasem na ręcz-
nym powielaczu spirytusowym, a więk-
sze rzeczy, np. plakaty, na sitodruku. 
Drukowaliśmy zarówno bezdebitowe 
pisma, jak i plakaty i ulotki. 

– Ale wolnego słowa nie wystarczy-
ło wydrukować, trzeba było jeszcze 
„roznieść” je wśród społeczeństwa. 
Pan brał udział w wielu akcjach ulot-
kowych i plakatowych.

– Jan Karandziej i ja drukowaliśmy 
rzadziej, skupiając się na rozwinięciu 
sieci kolportażu i to nam się udało. 
Były akcje, w których mieliśmy więcej 
pomagających nam kolporterów niż 
w całych WZZ razem wziętych. Z ma-
teriałami bywało różnie i czasem trzeba 
było improwizować. Przy akcji rozkle-
jania ulotek wzywających do bojkotu 
wyborów do Sejmu PRL wiosną 1980 r. 
w pewnym momencie zabrakło papieru. 

Postanowiliśmy więc ciąć arkusze papie-
ru na wąskie paski i drukować krótkie, 
chwytliwe hasła. To okazało się bardzo 
dobrym pomysłem i pozwoliło na roz-
klejenie tysięcy takich przekazów. Tamta 
akcja była najbardziej udana. Bezpieka 
przyznała to w swoim raporcie dla wo-
jewódzkich władz partyjnych. Poza tym 
na co dzień każdy z nas zabierał nasze 
wydawnictwa do swojego zakładu pracy, 
gdzie rozprowadzaliśmy je wśród załogi, 
często zupełnie jawnie, aby pokazać, że 
mamy do tego prawo.

 
– Działaliście tylko w Trójmieście?

– Na co dzień działaliśmy w Trój-
mieście. Czasem w Pruszczu, Słupsku, 
Lęborku i kilku mniejszych miejscowo-
ściach. Jednak zasadą było rozprzestrze-
nianie idei wolnych związków gdziekol-
wiek było to możliwe. Wielu z nas miało 
rodziny poza Trójmiastem i często zabie-
raliśmy materiały odwiedzając bliskich. 
Ja zrobiłem tak przy okazji kilku moich 
wyjazdów do Zielonej Góry, skąd po-
chodzi moja rodzina.

– Ulotki odegrały również ważną rolę 
podczas wybuchu strajku w Stoczni 
Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Jak to 
wyglądało z Pańskiej perspektywy?

– Kiedy zwolniono z pracy Annę Wa-
lentynowicz i w WZZ zapadła decyzja, że 
będziemy chcieli przekonać stoczniow-
ców, aby stanęli w jej obronie, ulotki były 
jedyną drogą dotarcia do nich. Postano-
wiliśmy, że rozdamy je w czwartek, 14 
sierpnia wczesnym rankiem w trójmiej-
skich kolejkach elektrycznych, którymi 
dojeżdżali do pracy stoczniowcy.

– Pan był w jednej z trzech przygoto-
wywanych grup.

– Tak. Janek Karandziej z pomocą 
Mirosława Walukiewicza i Mieczysława 
Klamrowskiego zrobili kilka kursów od 
stacji Gdańsk Oliwa do stacji Gdańsk 
Stocznia. Ja miałem spotkać się z To-
maszem Wojdakowskim na stacji Sopot 
Wyścigi i razem mieliśmy zrobić kilka 
podobnych kursów. Niestety, nie dobie-
głem do kolejki na czas, dosłownie ucie-
kła mi ona sprzed nosa. Tomek pojechał 

zgodnie z planem, był z nim Bogdan Bo-
rusewicz. Borusewicz wysiadł wcześniej 
i Tomek dokończył akcję w pojedynkę. Ja 
wsiadłem do następnej kolejki i zrobiłem 
to samo. Miała być jeszcze trzecia grupa. 
Borusewicz powiedział nam, że wyzna-
czył Wałęsę, Kazimierza Żabczyńskiego 
i Sylwestra Niezgodę do rozdawania ulo-
tek od strony Tczewa, ale nikt tam nie 
pojechał. Zresztą ten pomysł nie przy-
padł nam do gustu od samego początku, 
gdyż w tamtym czasie nikt z nas nie miał 
do Wałęsy zaufania i nie podobało nam 
się nawet, że został on o planach prote-
stu powiadomiony. Tego już jednak nie 
można było cofnąć i po prostu robiliśmy 
swoje. Warto też przypomnieć, że orygi-
nalna ulotka nawołująca stoczniowców 
do obrony Anny Walentynowicz nie 
odnosiła się konkretnie do strajku. To 
Janek Karandziej wpadł na pomysł, aby 
dołączyć do niej inną wydaną wcześniej 
przez WZZ ulotkę, która była instrukcją 
jak strajkować, aby jasno zasugerować, 
o co nam chodzi.

– Dlaczego to właśnie Anna Walenty-
nowicz stała się tą iskrą, która dopro-
wadziła do strajku?

– Ania  była  bardzo skromną 
i pomocną innym koleżanką oraz ważną 
działaczką WZZ. Ale mieliśmy po prostu 
zasadę „jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego”, niezależnie kogo to dotyczyło. 
Zresztą zwolnienie Walentynowicz na 
kilka miesięcy przed emeryturą w mo-
mencie, gdy przez Polskę przeszła fala 
kilkudziesięciu krótkich strajków, nie 
miało żadnego sensu z perspektywy 
bezpieki i wyglądało na prowokację. 
W tym kontekście dalsze wypadki 
i wielki solidarnościowy strajk był dla 
bezpieki „wypadkiem przy pracy”, do-
skonale wykorzystanym przez działaczy 
WZZ Wybrzeża. 

– Wróćmy do 14 sierpnia. Co było 
dalej?

– Spośród tych, którzy wówczas roz-
dawali ulotki, tylko ja nie miałem jesz-
cze nowego miejsca pracy. Większość 
działaczy WZZ zwolniono bowiem 
wcześniej z pracy i musieli szukać 

nowych zajęć. Gdy skończyły mi się 
ulotki, wysiadłem na przystanku Gdańsk 
Stocznia i poszedłem pod bramę nr 1 
zobaczyć, co się będzie działo. Po jakimś 
czasie było już widać, że coś się w stoczni 
dzieje. Podszedłem do bramy i powie-
działem, że jestem z Wolnych Związków 
Zawodowych. Strażnik zrozumiał, że 
jestem z oficjalnych komunistycznych 
związków i mnie wpuścił. W ten sposób 
stałem się pierwszym niepracującym 
w stoczni działaczem WZZ, który wszedł 
do strajkującej już stoczni.

Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej

– Ten pierwszy strajk z 14 sierpnia po 
trzech dniach przekształcił się w wiel-
ki strajk solidarnościowy. Jego sym-
bolem jest stoczniowa Brama nr 2, 
przed którą teraz stoimy. Innym sym-
bolem jest słynne zdjęcie autorstwa 
fotografika Bogusława Nieznalskiego, 
przedstawiające grupę strajkujących 
niosących bochny chleba. W tle jest 
właśnie Brama nr 2.

Spacer 
z bohaterem
LECH ZBOROWSKI (rocznik 1957) to były działacz Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża, jeden z inicjatorów strajku w Stoczni Gdańskiej 
w 1980 roku, później m.in. organizator związkowej drukarni i uczestnik 
strajku w Stoczni Gdańskiej po wprowadzeniu stanu wojennego. Z bo-
haterem wolnej Polski odbyłem spacer po historycznych terenach stocz-
niowych, miejscu narodzin „Solidarności”.

Lech Zborowski dziś i w 1980 roku na słynnym zdjęciu. Obecnie można je obejrzeć na wystawie prezentowanej w Sali BHP.
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Na tym zdjęciu są m.in. 
Bogdan Borusewicz, Janek 
Karandziej, Marek Sadowski, 
jeśli się nie mylę, jakaś 
młoda nieznajoma i ja. 
Niesiemy chleby, które miały 
pojechać do jakiegoś małego 
strajkującego zakładu, gdzie 
ludzie nie mieli co jeść. To był 
gest solidarności, ale chodziło 
też o to, by tamten strajk nie 
upadł z tak prozaicznego 
powodu jak brak żywności. 
Zdjęcie zostało zrobione mniej 
więcej w połowie strajku. 
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– Domyślam się, o co pan pyta. Na 
tym zdjęciu są m.in. Bogdan Borusewicz, 
Janek Karandziej, Marek Sadowski, jeśli 
się nie mylę, jakaś młoda nieznajoma 
i ja. Niesiemy chleby, które miały poje-
chać do jakiegoś małego strajkującego 
zakładu, gdzie ludzie nie mieli co jeść. 
To był gest solidarności, ale chodziło 
też o to, by tamten strajk nie upadł z tak 
prozaicznego powodu jak brak żywno-
ści. W tle widać tłum ludzi i stoczniową 
bramę. Zdjęcie zostało zrobione mniej 
więcej w połowie strajku. 

– Na tym zdjęciu wszyscy się uśmie-
chają, zarówno główne postaci, jak 
i osoby na drugim planie.

– Trafiłem niedawno na bardzo 
podobne zdjęcie z Powstania War-
szawskiego, gdzie kilkoro powstańców 
niesie bochenki chleba, uśmiechając się 
do obiektywu. Oczywiście nie śmiem 
porównywać sierpniowego strajku do 
tamtego powstańczego zrywu, ale oba 
zdjęcia mają tę samą wymowę. Chleb 
jest w naszej kulturze symbolem życia. 
A uśmiech w tamtym momencie był 
wyrazem nadziei, bez której żaden zryw 
i żadna walka nie mogą zaistnieć.

Sala BHP Stoczni Gdańskiej

– Przeszliśmy do Sali BHP, gdzie biło 
serce strajku i serce drukarni. Tu spę-
dzał Pan najwięcej czasu.

– Spotkałem tu dwóch innych dzia-
łaczy WZZ, Kazika Żabczyńskiego 
i Sylwestra Niezgodę. Zauważyliśmy, 
że chociaż od pierwszych chwil po-
wstawały oświadczenia, to nikt ich 
nie powielał. Stocznia miała własną 
drukarnię i chcieliśmy ją uruchomić, 
ale sprzeciwił się temu Wałęsa, który 
widząc naszą determinację postawił 
przed drukarnią straż, nie dopuszcza-
jąc nas do stojących tam maszyn. Do-
piero w połowie strajku, kiedy zmieniła 
się sytuacja, przybył Konrad Bieliński, 
który zdołał uruchomić druk w stocz-
niowej drukarni. My jednak nie chcie-
liśmy czekać. Wcześniej przynieśliśmy 
swoje ręczne wałki i zapasy matryc 
białkowych i zaczęliśmy prymitywny 
wydruk. W rogu szatni Sali BHP usta-
wiliśmy stolik i rozpoczęliśmy powiela-
nie. Stoczniowcy poprosili mnie, żebym 
pokazał im, jak wygląda wałek. Na jego 
wzór dorobili kolejne. Zajęli pustą sal-
kę i po krótkim instruktażu uruchomili 
własną drukarnię wałkową. W tamtym 
czasie jednak większość oświadczeń 
musiała być przywożona ze stoczni 
w Gdyni, gdzie nasi koledzy z WZZ 
Andrzej Kołodziej i Andrzej Butkiewicz 
w przeciwieństwie do Wałęsy otworzyli 
i uruchomili drukarnię natychmiast po 
rozpoczęciu strajku.

– Po sierpniowym zwycięstwie i „kar-
nawale »Solidarności«” przyszedł 
stan wojenny. Pan uczestniczył 
w kilkudniowym strajku w Stoczni 
Gdańskiej.

– O stanie wojennym dowiedzia-
łem się na dwie minuty przed północą 
w nocy z 12 na 13 grudnia. Tuż przed 
wyłączeniem telefonów zadzwonił do 
mnie Wojtek Bubella, mój przyjaciel 
z drukarni MKZ w Gdańsku. Całą 
pierwszą noc stanu wojennego spędzili-
śmy jeżdżąc od mieszkania do mieszka-
nia, próbując ostrzec naszych przyjaciół 
z WZZ. Do stoczni trafiliśmy już po 
pierwszym wtargnięciu tam oddziałów 
ZOMO i spacyfikowaniu pierwszego 
strajku.

– Pana historia znowu związała z po-
ligrafią…

– Wkrótce po tym, jak znaleźliśmy się 
w stoczni, wycofano z jej okolic stojące tam 
oddziały wojska i stocznia została ponow-
nie otoczona przez ZOMO. To był znak, że 
zamierzają zaatakować nadchodzącej nocy. 
Bogdan Borusewicz nalegał, abyśmy wyszli 
ze stoczni i organizowali podziemną dzia-
łalność, gdyż mieliśmy w tym doświadcze-
nie. My nie byliśmy przekonani do decyzji 
o opuszczeniu stoczni. W pewnym mo-
mencie okazało się, że stoczniowcy paku-
ją znajdujące się w stoczniowej drukarni 
powielacze w plastikowe worki i topią je 
w kanale, aby ewentualnie wyłowić je już 
po pacyfikacji. Wówczas zdecydowaliśmy, 
że zabierzemy jeden z nich i spróbujemy 
wyjść z nim ze stoczni. Udało nam się 
przejść obok patrolu ZOMO dziesięć mi-
nut przed godziną milicyjną. Ten powie-
lacz służył nam w podziemiu przez ponad 
rok stanu wojennego. Wydrukowaliśmy 
na nim tysiące oświadczeń podziemnej 
„Solidarności”.

– Stocznia została spacyfikowana, 
„Solidarność” rozbita, a Pan jako 
opozycjonista nie mógł znaleźć pra-
cy. W 1983 r. wyjechał Pan z Polski, 
najpierw do RFN, później do Stanów 
Zjednoczonych. 

– Czas stanu wojennego był dla mnie 
bardzo ciężki, mimo że udało mi się 
uniknąć internowania. Czułem się wzięty 
w dwa ognie. Z jednej strony komuna 
brutalnie rozbiła „S”, z drugiej były coraz 
wyraźniejsze sygnały, że grupa Wałęsy robi 
już układy z komunistami i że sam Wałęsa 
złożył władzy obietnicę zneutralizowania 
podziemia. Kiedy wrócił z „internowa-
nia”, te sygnały potwierdziły się całkowicie 
i podjąłem decyzję o wyjeździe.

– Jakby tego było mało, w stanie 
wojennym zmarł Pański starszy brat 
Marek Zborowski, również zaanga-
żowany w działalność WZZ.

– Marek był bardzo mądrym i dziel-
nym człowiekiem. Sukces WZZ był 
również jego sukcesem. Marek pro-
wadził aktywną działalność opozycyj-
ną, walcząc jednocześnie z poważną 
wrodzoną wadą serca. Spodziewając 
się, jak my wszyscy, nadchodzącej za-
wieruchy, postanowił przed samym sta-
nem wojennym wyjechać do Wiednia, 
mając nadzieję na znalezienie ostatniej 
szansy pomocy medycznej, której nie 
było w Polsce. Na granicy z Niemcami 
wschodnimi został wyproszony z sa-
mochodu i przetrzymany całą noc na 
mrozie przez straż graniczną. Nabawił 
się zapalenia płuc… Do Wiednia do-
tarł wycieńczony. Tam trafił do szpitala, 
w którym przez prawie pół roku walczył 
ze skutkami, jakie na jego sercu pozo-
stawiła nowa choroba. Zmarł w maju 
1982 roku.

– Pan wyemigrował, ale wiem, że za-
mierza Pan wrócić na stałe do Polski.

– Już od jakiegoś czasu żyję pomię-
dzy Polską, moją ojczyzną, i gościnnym 
amerykańskim domem. Myślę, że czas już 
wrócić tu, gdzie jest moje miejsce. Cho-
ciażby po to, aby będąc blisko tych miejsc, 
które dziś odwiedzamy, pilnować prawdy 
historycznej. Jeśli wszystko się uda, nie-
długo będę znów mieszkał w Gdańsku. 
Będę mógł częściej przychodzić pod 
pomnik Poległych Stoczniowców.

– Tego Panu życzę. Dziękuję za roz-
mowę.

Rozmawiał Adam Chmielecki

31 sierpnia br. uroczyście zostanie 
w Gdańsku podpisana umowa o po-
wołaniu Instytutu Dziedzictwa Soli-
darności. Dokument i sam instytut 
powstaje z inicjatywy NSZZ „Solidar-
ność” oraz Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Celem działalności nowej instytucji 
kultury będzie popularyzacja fenomenu 
i znaczenia Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, ru-
chu społecznego oraz antykomunistycznej 
opozycji demokratycznej w Polsce. Insty-
tut Dziedzictwa Solidarności ma także 
zadbać o upowszechnianie w świadomo-
ści polskiego wkładu w obalenie systemu 
komunistycznego zarówno w kraju, jak i 
za granicą.

Szczegóły powołania IDS zostaną 
przedstawione 31 sierpnia br. w Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej podczas obchodów 
39 rocznicy Sierpnia ’80. Ogłosi je Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, wraz z wicemini-
strem kultury i dziedzictwa narodowego 
Jarosławem Sellinem. Wówczas też pozna-
my skład rady programowej instytucji oraz 
jej zarząd. 

Nowy projekt „Solidarności” i MKiDN 
zapowiedział 20 sierpnia br. Piotr Duda 
w działającym przy katowickiej kopalni 
„Wujek” Śląskim Centrum Wolności i So-
lidarności.

Od dawna trwa ideowy spór wokół 
ECS w Gdańsku. Instytucja powołana zo-
stała do życia w listopadzie 2007 r., jednak 
przez dwanaście lat nie powstał tam żaden 
poważny projekt badawczy nad fenome-
nem „Solidarności”.

ESC współorganizował i mu dyrekto-
rował (do rezygnacji w 2010 roku) były 
prowincjał polskiej prowincji domini-
kanów o. Maciej Zięba. Od maja 2011 
roku ECS kieruje, powróciwszy z Berlina 
Zachodniego, dyrektor Basil Kerski, redak-
tor założonego w 1983 roku przez Donalda 
Tuska i środowisko liberałów „Przeglądu 
Politycznego”.  

ECS ma swoją siedzibę w industrial-
nym, stylizowanym na kadłub statku w 
budowie, okazałym gmachu. Wprowa-
dzenie tej instytucji do dawnych terenów 
stoczniowych i do autentycznych hal daw-
nej stoczni okazało się niemożliwe z powo-
dów korowodów własnościowych i braku 
woli oraz odmiennej wizji tak miasta, jak 
i pozostałych fundatorów. Spór o kształt 
architektoniczny budowli z czasem wygasł. 
Pozostał ten ideowy. 

W październiku ub.r. Ministerstwo 
Kultury poinformowało o zmniejszeniu 
w 2019 roku dotacji dla ECS z 7 milio-
nów 146 tysięcy złotych do 4 milionów. 
Decyzja ministerstwa o zmniejszeniu 
dotacji wynikała z „obserwowanych od 
dłuższego czasu podejmowanych przez 
ECS działań, które można interpretować 
jako niezgodne ze statutem tej instytucji, 
mających charakter polityczny”. Podane 
przez resort przykłady to m.in. wspólna 
konferencja Lecha Wałęsy z Grzegorzem 
Schetyną i ogłaszający tam swój start w 
wyborach samorządowych prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. 

Poziom dotacji ze strony minister-
stwa jest określony w umowie z 2007 
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roku o utworzeniu i prowadzeniu ECS 
oraz w aneksie ze stycznia 2013 na 4 
miliony złotych. Przekazywane środki 
finansowe ponad tę kwotę wynikały 
z własnych decyzji ministra kultury. 
Mimo wiodącej roli prezydenta miasta 
Gdańska, jako głównego organizatora 
instytucji, to właśnie minister kultury 
przekazywał do tej pory na rzecz ECS 
dotację podmiotową na najwyższym 
poziomie. Według zapisów umowy 
z 2007 r. o utworzeniu ECS oraz aneksu 
ze stycznia 2013 r., Fundacja Centrum 
Solidarności i NSZZ „Solidarność” nie 
wnoszą dotacji.

Resort kultury zaproponował, że utrzy-
ma wyższą dotację dla ECS, jeśli będzie 
miał większy wpływ na funkcjonowanie 
placówki, w tym prawo do wskazywania 
wicedyrektora ECS (dyrektora wskazuje 
miasto Gdańsk). 

Propozycje ministerstwa odrzuciła 
Rada ECS, a w ślad za nią władze Gdań-
ska i Urząd Marszałkowski. Zorganizo-
wane zostały też dwie społeczne publicz-
ne zbiórki pieniędzy na rzecz ECS, które 
miały wesprzeć jego budżet.

NSZZ „Solidarność”, nie widząc za-
sadności dalszego funkcjonowania swoich 
przedstawicieli w Radzie ECS i Radzie Hi-
storycznej ECS, w lutym tego roku wycofał 
się z tych gremiów.  

Przewodniczącym Kolegium Histo-
ryczno-Programowego ECS jest Bogdan 
Borusewicz. Brak wpływu Związku na 
kluczowe decyzje tyczące funkcjonowania 
ECS to jeden z głównych powodów bra-
ku zgody na wykorzystanie logo Związku 
przez centrum, nieprzekazania archiwów 
i nienawiązania bliższej, instytucjonalnej 
współpracy.

Szczególne oburzenie wywoła-
ła wieść, że akurat na 2 kwietnia br., 
w 14 rocznicę śmierci św. Jana Pawła 
II, wielkiego propagatora wartości ro-
dziny, w ECS zaplanowano spotkanie 
„Jeden partner/ka przez całe życie, czy 
co tydzień jeden/jedna?” zorganizowane 
przez stowarzyszenie na rzecz społecz-
ności LGBT „Tolerado”.  

Specjalny list z pytaniami o debatę, 
jawnie sprzeczną z ideałami i duchem 
„Solidarności”, do kierownictwa ECS 
wystosował wiceminister kultury Jaro-
sław Sellin.  

W ECS tego dnia powinna odbyć się 
debata wokół rocznicy śmierci Ojca Świę-
tego Jana Pawła II.  Stało się inaczej. 

– Wiązaliśmy duże nadzieje, jeśli cho-
dzi o współpracę z ECS, myśleliśmy, że 
to będzie dobra współpraca. Chcieliśmy 
wspólnymi działaniami z Salą BHP poka-
zać w Polsce, ale także i na świecie, czym 
była i jest „Solidarność”, jakie wartości 
przyświecały robotnikom w 1980 roku. A 
doskonale wiemy, jakie przyświecały: „So-
lidarność” rodziła się pod krzyżem. Nie-
stety, Europejskie Centrum Solidarności 
idzie w zupełnie innym kierunku. Stało 
się miejscem do politykowania, w którym 
mogą promować się środowiska LGBT. 
Dla mnie, jako szefa „Solidarności”, jest 
to nie do przyjęcia – powiedział lider „S” 
Piotr Duda w kwietniu br. 

Wcześniej oburzenie związkowców 
oraz m.in. ministrów Glińskiego i Sellina 
wywołało zakłócenie ubiegłorocznej, 38 
rocznicy wydarzeń sierpniowych, gdy na 
schodach zewnętrznych i tarasie budynku 
ECS pojawiła się grupa z transparentami 
„Konstytucja” i naruszyła okrzykami 
przebieg uroczystości.

Nim powstał okazały gmach ECS, ge-
neralną renowację i adaptację niszczejącej 
Sali BHP wykonano dzięki determinacji 
i zaangażowaniu środków własnych NSZZ 
„Solidarność”, dołożyło się Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
wielu ofiarodawców.

Uroczyste wznowienie funkcjonowa-
nia Sali BHP, przekazanej w opłakanym 
stanie Związkowi w 2004 roku, nastąpiło 
24 sierpnia 2010 roku. Remont pochłonął 
11,5 mln zł. Ministerstwo Kultury przeka-
zało 4,9 mln zł, 5 mln zł dołożył Związek 
ze składek członkowskich, a 1,5 mln zł po-
chodziło ze zbiórki zorganizowanej przez 
Komisję Krajową NSZZ „S”, gdy minister-
stwo wstrzymało dofinansowanie.

Artur S. Górski 
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MIESIĄC W LICZBACH

5182,43 zł – tyle wyniosło przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w lipcu 2019 r. W porównaniu z 
czerwcem 2019 r. wzrosło o 1,5 proc.

5,2 proc. – tyle według wstępnych 
danych Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wyniosła stopa 
bezrobocia rejestrowanego w lipcu 
2019 r. W porównaniu z czerwcem 
tego roku jest niższe o 0,1 proc.

5,7 proc. – o tyle wzrosła sprzedaż 
detaliczna dóbr trwałych (m.in. 
meble, RTV i AGD) w ujęciu rocznym. 
W ujęciu miesięcznym wzrost wy-
niósł 2,1 proc.

10,9 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania od stycznia 
do lipca 2019 r. w porównaniu z ana-
logicznym okresem 2018 roku.

5,8 proc. – o tyle wyższa była pro-
dukcja sprzedana przemysłu w lipcu 
2019 roku w porównaniu z lipcem 
ubiegłego roku.

6,7 proc. – o tyle wzrosły ceny 
turystyki zorganizowanej w lipcu 
tego roku w porównaniu z lipcem 
2018 roku.

93 proc. – tylu przepytanych respon-
dentów w Polsce zadeklarowało, 
że czuje się bezpiecznie w swoim 
miejscu zamieszkania, natomiast 
86 proc. ankietowanych ocenia Pol-
skę jako bezpieczny kraj. (CBOS).

LICZBA MIESIĄCA

13,7 miliona

Włochy 

Grecja

Francja

Węgry

POLSKA

Belgia

Niemcy
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Holandia

Szwecja

                                                                                         28,9

                                                                            26,8

                                               17,7

                                              17

                                          16,4

                                     15,5

                  11,4

         9,9

  8,4

8

Odsetek przedstawicieli grupy NEET wśród osób w wieku
20–34 lata (w proc.)

 

Co szósty Europejczyk w przedziale 
wiekowym 20–34 lata należy do grupy 
NEET. Określenie jest skrótem wyrażenia 
„not in employment, education or tra-
ining” i oznacza osobę, która nie pracuje, 
nie uczy się ani nie przygotowuje do pod-
jęcia pracy. Do grupy wliczają się bezro-
botni oraz osoby, które przedwcześnie za-
kończyły naukę i nie szukają zatrudnienia. 
Przedstawiciele grupy NEET pozostają na 
utrzymaniu innych – rodziny lub państwa. 
Niektórzy znaleźli się w takiej sytuacji 
z konieczności – wśród NEET-sów prze-

ważają kobiety, z których wiele nie uczy 
się ani nie pracuje, bo wychowują dzie-
ci. Jednak inni wybierają życie na cudzy 
koszt świadomie. 

Według Eurostatu w 2018 roku w Pol-
sce do grupy NEET należało 16,4 proc. 
wszystkich osób między 20 a 34 rokiem 
życia. Najwięcej młodych nieuczących się 
i niepracujących było we Włoszech (28,9 
proc.) i Grecji (26,8 proc.) – stanowili wię-
cej niż jedną czwartą. Najmniej było ich w 
Szwecji (8 proc.), Holandii (8,4 proc.) i Luk-
semburgu (9,9 proc.).

Nie mam ochoty
wziąć się do robotyChociaż sytuacja pracowników w Polsce pozostawia 

wiele do życzenia, w licznych krajach naprawdę jest 
dużo gorzej. Według najnowszego raportu ITUC Glo-
bal Rights Index prawo do strajku jest łamane w 85 
proc. państw na świecie, a prawo do negocjacji zbio-
rowych w 80 proc. państw. 
Pozostałe w kolejności są 
prawo do zrzeszania się (74 
proc.) i prawo do działa-
nia w ramach związków 
zawodowych (59 proc.). 
Raport wymienia też 
dziesięć krajów, które 
określa jako „najgorsze 
miejsca pracy”. Są to: 
Algieria, Bangladesz, 
Brazylia, Kolumbia, 
Gwatemala, Kazachstan, 
Filipiny, Arabia Saudyjska, 
Turcja i Zimbabwe.

Najgorsze dla pracowników
Ten przyjechał z kraju 

z czarnej listy

Kawa uchodzi obecnie za najpopular-
niejszy napój na całym świecie, ale leka-
rze ostrzegali przed jej piciem, wskazując 
na związek z rozwojem nadciśnienia. Póź-
niejsze badania złagodziły nieco to stano-
wisko – ciemny napój okazał się źródłem 
cennych przeciwutleniaczy, a pojawiły 

Kawa nieszkodliwa?

Moda na ekologię sprawiła, że zwró-
cono wreszcie uwagę na skutki działania 
przemysłu modowego. Wskazywano 
już na produkowanie ogromnych ilości 
ubrań, które w dużej mierze lądują na 
wysypiskach śmieci – nie dlatego, że są 
zniszczone, ale dlatego, że stały się nie-
modne. Teraz pod lupę tra�ły kosmetyki. 
W ich przypadku problemem są zazwy-
czaj jednorazowe opakowania – co roku 

produkuje się ich 120 miliardów. Co gor-
sza, często jest to produkcja bezsensow-
na – badania przeprowadzone niedawno 
przez �rmę Olay pokazały, że około 80 
proc. kosmetyków nie zostaje wykorzysta-
nych aż do upływu ich terminu ważności. 
Podstawowa zasada domowej ekologii 
jest więc bardzo prosta – wbrew rekla-
mom nie kupować nowych produktów, 
zanim nie zużyje się już napoczętych.

Nieekologiczne kosmetyki 

Koniec urlopu jest przykrym zjawi-
skiem dla wielu pracowników. Można 
myśleć z zazdrością o zatrudnionych 
w �rmie Red Frog Event Company, którzy 
w ramach bene�tu pracowniczego mają 
możliwość korzystania z… urlopu o nie-
ograniczonym czasie trwania. Chociaż 
pomysł może wydawać się ryzykowny, 
pracownicy podobno nie nadużywają 
tej możliwości. Firma oferuje im jeszcze 

jedno „wakacyjne” świadczenie pozapła-
cowe – po kilku latach pracy �nansuje im 
zagraniczną wycieczkę, na którą mogą 
pojechać z bliskimi. Z kolei �rma Adobe 
jest zamykana na dwa tygodnie – jeden w 
sezonie letnim, drugi – w zimowym. Pra-
codawca uznał bowiem, że wielu pracow-
ników i tak wzięłoby urlopy, a pozostałym 
byłoby trudno skupić się na wykonywanej 
pracy.

Urlop bez końca

Tylu pasażerów obsłużyły polskie regio-
nalne lotniska w pierwszym półroczu 
2019 r. – to o 7,5 proc. więcej w porówna-
niu z tym samym okresem 2018 roku. się nawet głosy, że zapobiega miażdżycy, 

zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy 
typu 2, a nawet zapobiega rozwojowi nie-
których nowotworów. 

Jednak wszystkich „przebili” naukow-
cy z londyńskiego Queen Mary Universi-
ty, którzy twierdzą, że nawet duże ilości 
kawy nie mają negatywnego wpływu 
na układ krążenia. W ich badaniu wzięło 
udział około 8,5 tysiąca zdrowych osób, 
które podzielono na trzy grupy – człon-
kowie pierwszej pili kawę okazjonalnie, 
przedstawiciele drugiej spożywali około 
trzech �liżanek dziennie, reprezentanci 
trzeciej sięgali po nią przynajmniej kilka 
razy w ciągu doby (średnia wynosiła pięć 
�liżanek dziennie). Badania po zakończe-
niu eksperymentu nie wykazały powi-
kłań w funkcjonowaniu układu krążenia 
u członków żadnej z grup. 

Wygląda więc na to, że powracają-
cy z urlopu z czystym sumieniem mogą 
wspomagać się kawą w trakcie ponowne-
go przestawiania się na tryb pracy.

Zwłaszcza w Polsce można mówić o małym cudzie gospodarczym.
Kraj, w którym narodowokonserwatywny i krytyczny wobec Brukseli rząd 
prawdopodobnie ponownie wygra wybory, wyróżnia się oczekiwanym 
wzrostem gospodarczym na poziomie 4,6 proc. PKB. W 2020 r. wzrost ma 
wynieść 3,7 proc. PKB. Specjalizujący się w regionie instytut WiiW musiał 
ostatnio podnieść prognozy wzrostu dla całej środkowej i wschodniej Europy.

niemiecki dziennik „Handelsblatt”
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Wybrzeże 
a Wileńszczyzna

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU
(CZĘŚĆ 7)

Propagandę morską w kraju, w szerokim znaczeniu korzyści płynących z własne-
go wybrzeża i obu flot – wojennej i handlowej – prowadziła Liga Morska i Rzecz-
na, od 1935 roku Liga Morska i Kolonialna. Pomijając sprawy uzyskania przez 
Polskę zamorskich posiadłości, organizacja ta wniosła wielki wkład w szerzeniu 
zagadnień morskich wśród mieszkańców Polski. Swoją propagandą docierała do 
każdego zakątka kraju, nawet do odległych zaścianków wschodnich województw, 
to jest ziem kresowych.

Pozostając przy ziemiach kresowych, posłużymy się tu przykładem byłego woje-
wództwa wileńskiego, gdzie Liga Morska i Kolonialna (LMiK) posiadała swoje oddzia-
ły w Wilnie, w Trokach, gdzie znajdowało się kilka jezior, a także nad jeziorem Narocz, 
wówczas największym jeziorze w Polsce, o powierzchni 80 kilometrów kwadratowych 
i głębokości 24,8 metra. Obecnie znajduje się ono w granicach Białorusi. 

Przybysze z Wileńszczyzny stanowili też część mieszkańców Gdyni, było ich 
w 1938 roku 658, co stanowiło zaledwie nieco ponad 0,5 procenta wszystkich miesz-
kańców miasta, w którym żyło wówczas 120 tysięcy osób. 

Nie można zapomnieć o ludziach morza pochodzą-
cych ze stron wileńskich, którzy położyli duże zasługi 
w rozwoju floty wojennej i handlowej. Należeli do nich 
m.in. wiceadmirał Kazimierz Włodzimierz Porębski, 
pierwszy szef kierownictwa Marynarki Wojennej, współ-
założyciel Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie, ini-
cjator budowy portu w Gdyni, kontradmirał  Xawery 
Stanisław Czernicki, pierwszy dowódca portu wojen-
nego, jeszcze w Modlinie przewodniczył Komisji Budo-
wy Portu Wojennego w Gdyni, współtworzył Wydział 
Budowy Okrętów w Państwowej Szkole Technicznej 
w Warszawie, wspomniany już w poprzednich odcin-
kach Mamert Stankiewicz, dowodził szkolnym żaglow-
cem Lwów, potem był kapitanem statków handlowych, 
a w 1935 roku dowodził transatlantykiem Piłsudski. Nie 
może też zabraknąć wspomnienia o Karolu Olgierdzie 
Borchardcie, kapitanie żeglugi wielkiej, autorze wielu 
książek o życiu floty polskiej, na czele ze znaną powie-
ścią Znaczy Kapitan. 

Każdego roku przybywały na Wybrzeże wycieczki 
młodzieży z całej Wileńszczyzny, zwiedzające Gdynię 
i obowiązkowo biorące udział w rejsie na Hel. Były 
organizowane przez wileński oddział LMiK. Niekiedy 
młodzież wypoczywała na tygodniowych koloniach 
w Jastarni, na Helu czy w Orłowie Morskim. Oto relacja 
uczestników jednej takiej kolonii przekazana w 1933 
roku redakcji Morza:

Przybysze z Grodu Giedymina spędziliśmy tu nad pol-
skim morzem wiele pięknych i podniosłych chwil i dziś 
żegnamy fale Bałtyku z dziwnym smutkiem w duszy, a może z urazą dla losu, że tak 
szybko piękne, jasne chwile w życiu mijają. Przez tych siedem dni pobytu naszego 
w Jastarni pokochaliśmy morze, dochodząc do przekonania, że aby czem jest ono dla 
Polski, trzeba nad nim spędzić przynajmniej kilka dni, trzeba własnymi oczami na 
błękitny bezkres spojrzeć, wiodący w świat. Bądź nam pozdrowione Polskie Morze, 
zaczerpnęliśmy u Twych brzegów, od Twych fal dużo energii, dużo siły duchowej, którą 
podzielimy się z naszymi braćmi znad Wilii i Niemna, opowiadając im o cudnym 
horyzoncie szemrzących Twoich wód. (Morze nr 10, Warszawa, październik 1933).

Z relacji wynika, że jej autorzy po raz pierwszy w życiu przebywali nad morzem, 
zauroczeni jego widokiem pragnęli swe wrażenia przekazać rówieśnikom z ich 
stron. Ale mieszkańcy Wileńszczyzny mogli także pochwalić się swoim morzem, 
za jakie uważali jezioro Narocz. Każdego roku były organizowane na nim obozy 
żeglarskie dla młodzieży męskiej. Panowała na nich surowa dyscyplina i więk-
szość czasu spędzano na wodzie, zdobywając umiejętności żeglarskie. Od 1938 
roku zorganizowane także zostały obozy dla dziewcząt. Podlegały one wileńskiemu 
oddziałowi LMiK oraz Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu.

Ponoć dziewczęta były bardziej zdyscyplinowane od chłopców, ale zdobywając 
stopnie żeglarskie nie mogły marzyć o karierze marynarza, bowiem w tym czasie 
służba na morzu przeznaczona była wyłącznie dla mężczyzn. 

Każdy z chłopaków, który zaliczył obóz nad Naroczą, myślał już tylko o tym, 
aby postawić swoją stopę na prawdziwym jachcie pełnomorskim.

Dane o mieszkańcach Gdyni z rodowodem wileńskim pochodzą z pracy Bolesława Polkow-
skiego Pochodzenie ludności miasta portowego Gdyni, Uprawa Morza, z. 3, Gdynia 1939.

Aleksander Miśkiewicz

Kazimierz Porębski.

Xawery Czernicki. 

„Kopię mojej legitymacji związkowej przechowuję jak relikwię. Jestem 
wierny tamtym ideałom” – napisał w liście skierowanym do „Magazy-
nu Solidarność” Jan Manelski z małej miejscowości pod Skrwilnem 
w województwie kujawsko-pomorskim. 

JAN MANELSKI

Wspomnienia z walki o wolność
„Kopię mojej legitymacji związkowej przechowuję jak relikwię. Jestem 
wierny tamtym ideałom” – napisał w liście skierowanym do „Magazy-
nu Solidarność” Jan Manelski z małej miejscowości pod Skrwilnem 

Wspomnienia z walki o wolność

Pisząc do naszej redakcji, pan Jan 
przedstawił swoje wspomnienia.

„Pracę w Stoczni im. Komuny Pary-
skiej w Gdyni rozpocząłem w 1969 roku 
jako osiemnastoletni chłopak. W roku 
1970 brałem udział w strajku. Na po-
moście w Gdyni Stoczni strzelano wte-
dy do nas, padli zabici. Na drugi dzień 
zostałem zatrzymany” – opisuje tamten 
czas Jan Manelski. 

Z ulicy Świętojańskiej zabrano go na 
komendę znajdującą się przy ul. Porto-
wej. „Tam nas skatowano, a potem wy-
puszczono” – wspomina. Przesłuchania 
właściwie nie było, tylko pałowanie 
i ścięcie włosów za sam fakt pracy 
w stoczni. „Skoro wczoraj byłeś boha-
terem, to teraz masz za swoje” – szydzili 
milicjanci. 

Pan Jan pracował w gdyńskiej stocz-
ni jeszcze przez kilka lat, a potem zaczął 
pływać na statkach Morskiego Instytu-
tu Rybackiego, realizując tym samym 
swoje młodzieńcze marzenie.  „Wy-
chowywałem się nad jeziorem, więc od 
dziecka miałem zamiłowanie do wody” 
– opowiada.  „Chciałem pływać, ale po-
czątkowo nie udało się to, więc ukoń-
czyłem szkołę w zawodzie ślusarza. 
Popracowałem jako spawacz i dopiero 

później ukończyłem Technikum 
Budowy Okrętów przy Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni, 
dzięki czemu mogłem zacząć 
pływać”. 

Do pracy w stoczni, choć już 
nie w Gdyni, ale w Gdańsku, 
Jan Manelski wrócił w 1981 
roku. Tam przeżył wprowa-
dzenie stanu wojennego i pa-
cyfikację zakładu. „W póź-
niejszym okresie cały czas 
należałem do „Solidarności”. 
Wielokrotnie brałem udział 
w manifestacjach organizo-
wanych między innymi we Wrzeszczu 
oraz w mszach za ojczyznę, które od-
prawiano w kościele pw. św. Brygidy” 
– napisał w liście pan Jan. 

Na uczestników tych manifestacji 
czekało ZOMO. I wtedy zaczynał się 
zamęt. Nie wpłynęło to na poglądy 
ani postępowanie Jana Manelskiego. 
„W strajkach w 1988 roku również 
brałem udział” – podsumowuje. Z tego 
czasu pozostały mu zdjęcia, na których 
widać, jak wraz z innymi osobami bie-
rze udział w pochodach. 

Z 1988 roku najmocniej zapamiętał 
dostrzegalny pod koniec strajków roz-

dźwięk między osobami, które popie-
rały obrady Okrągłego Stołu oraz tymi, 
które były przeciwko i dość głośno 
o tym mówiły. Nie rozumiał wówczas 
przeciwników tego rozwiązania. Jak 
przyznaje teraz, nie wiedział wszyst-
kiego, więc postrzegał sprawę inaczej. 
„Wiedza przyszła z czasem” – tłumaczy 
Jan Manelski. 

W Stoczni Gdańskiej pracował do 
czerwca 1995 roku. Całe życie jest zwią-
zany z województwem kujawsko-po-
morskim, więc tam osiadł po przejściu 
na emeryturę (w ubiegłym roku został 
radnym w gminie Skrwilno).  

Wprawdzie już dawno temu miał 
dostać mieszkanie w Gdyni, ale gdy 
zorientował się, że z oszczędności zbie-
ranych na książeczce nic nie będzie, za-
czął budować dom w rodzinnej okolicy.  
„Mój ojciec zawsze był przeciwko ko-
munie, więc chyba można powiedzieć, 
że wpoił mi te poglądy” – opowiada. 
„Wujowie brali udział w wojnie, a jeden 
nawet w bitwie z bolszewikami w 1920 
roku”. 

W lipcu tego roku Jan Manelski 
otrzymał dyplom, który został pod-
pisany m.in. przez przewodniczącego 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Krzysztofa Doślę. Pan 
Jan powiesił go na pamiątkę na ścianie 
w swoim domu. 

(witt) 

Legitymacja związkowa 
Jana Manelskiego.

Sierpień 1988 r., Stocznia Gdańska. Jan Manelski (po prawej) i Piotr Szczepanik. 
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W 2008 roku rozpoczęliśmy two-
rzenie w „Solidarności” listy osób, 
które w różny sposób podejmowały 
działania strajkowo-protestacyjne 
na Wybrzeżu w 1988 roku. Znalazły 
się na niej osoby nie tylko czynnie 
strajkujące, ale też wspomagające: 
dostarczające żywność, drukarze 
prasy podziemnej itd.

Lista w miarę napływania do nas 
nowych nazwisk jest na bieżąco aktu-
alizowana, ostatniej takiej aktualizacji 
dokonaliśmy w czerwcu 2019 roku. 
Dlatego zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o nadsyłanie, w miarę posia-
danej wiedzy, uzupełnień na adres 
mailowy: wojciech.ksiazek@solidar-
nosc.gda.pl, faksem: 58 305 71 72 lub 
pocztą: Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność, ul. Wały Pia-
stowskie 24, 80-855 Gdańsk. Prosi-
my o: 
 uzupełnienia (ew. skreślenia) 

o kolejne nazwiska,
 poprawki, inne uwagi.

Wstępna lista została już opubli-
kowana w grudniu 2008 r. jako spe-
cjalna wkładka do miesięcznika „Ma-

gazyn Solidarność” Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”. Uzupełniana 
na bieżąco lista dostępna jest na stro-
nie internetowej Zarządu Regionu 
Gdańskiego (www.solidarnosc.gda.
pl w dziale „Historia”). 

Wspólnie pomóżmy stworzyć listę 
ludzi, dzięki którym nasze marzenie 
o wolnej Polsce, stłumione stanem 
wojennym, stało się w następnych 
latach rzeczywistością.

Wojciech Książek

Lista 1988
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Ludzie pragną w życiu różnych rzeczy – pieniędzy, pięknego domu, dobrych relacji z innymi, zdrowia i uznania, 
spokoju ducha i jeszcze wielu innych, ale dla większości „dobra praca” jest bardzo ważna. Oczywiście termin „dobra 
praca” dla każdego oznacza coś innego, jednak można powiedzieć, że pod tym pojęciem rozumiemy, że jest to 
praca wartościowa, dająca spełnienie i pieniądze na życie. Spełniony pracownik czuje, że wykonując pracę, realizuje 
określone, bliskie mu wartości. Gdy tego zabraknie, praca stanie się udręką i będzie traktowana instrumentalnie, 
wyłącznie jako sposób dostarczania środków na utrzymanie. 

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Samopoznanie to udana kariera 
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Wartości to coś ważnego, mającego 
dla danej osoby duże znaczenie. Poznanie 
własnego systemu wartości pozwala od-
powiedzieć na dwa pytania: Jak działam? 
Dlaczego to robię? Znajomość własnych 
wartości pomaga dokonać trafnych wy-
borów życiowych, przyczynia się także 
do rozwoju samoświadomości, czyli sa-
modzielności intelektualnej, która jest 
potrzebna choćby po to, by lepiej widzieć 
meandry własnego czucia i myślenia. 
Żeby wiedzieć, w jakiej pracy będziemy 
się spełniać, najpierw musimy poznać sa-
mego siebie, między innymi i system war-
tości, którym się kierujemy, a także nasze 
uzdolnienia i potrzeby. Dlaczego to jest 
takie ważne? Otóż stojąc przed wyborem 
(po raz pierwszy lub kolejny) drogi zawo-
dowej powinniśmy wybierać świadomie, 
zaś aby wybierać świadomie musimy znać 
własne, wewnętrzne zasoby: temperament, 
osobowość, możliwości intelektualne, pre-
ferencje i system wartości. 

Nie jest trudno odpowiedzieć sobie 
na pytanie o to, jakie wartości w pracy 
zawodowej są dla mnie najważniejsze. 
Wystarczy zastanowić się chwilę, jakich 
prac sumienie nie pozwoli nam wykony-
wać. Odpowiedź wskaże nam nasz wła-
sny system wartości. Osoby świadome nie 
podejmą pracy, która spowoduje konflikt 
sumienia z obowiązkami. Kilka przykła-
dów z życia: Pewna pani nie podjęła pracy 
na stanowisku rejestratorki medycznej, 
ponieważ do jej obowiązków należało-
by umawianie kobiet na mammografię, 
którą uznawała za badanie szkodliwe 
dla zdrowia. Inna osoba (wzięta rehabi-
litantka) odmówiła pracy przy prowa-
dzeniu badań medyczno-biologicznych, 
gdzie jako czynnik usprawniający aparat 
ruchu u chorych na mózgowe porażenie 
dziecięce stosowano toksynę botulinową. 
Odmówiła nie dlatego że toksyna szkodzi, 
tylko dlatego, że rodzice za kurację mieli 
płacić kilka tysięcy złotych, przy czym 
istniała też grupa kontrolna dzieci, które 
otrzymywały placebo. Rodzice, kierując 
dziecko na kurację, o tym nie wiedzieli, 
równie dobrze ich dziecko mogło znaleźć 
się w grupie otrzymującej placebo, ale za-
płacić musieli za lek. Owa rehabilitantka 
nie podjęła się tej pracy, choć była bardzo 
dobrze płatna. Okazuje się, że wartości w 
pracy to poważna sprawa, ważniejsza na-
wet od pieniędzy. 

Wartości w pracy stały się przed-
miotem badań naukowych. Najbardziej 
istotne z nich okazały się te przeprowa-
dzone przez amerykańskiego psycholo-
ga społecznego i badacza kultury pracy 
Edgara Scheina. Doszedł on do wniosku, 
że kluczowe wartości mają wpływ na mo-
tywację do pracy, nazwał je kotwicami 
kariery. Bowiem jeśli chcemy mieć satys-
fakcjonującą pracę, to musimy ją „zako-
twiczyć” na ważnych dla nas wartościach. 
Schein opracował test nazywany „kotwi-
cami kariery”. Dla celów diagnostycznych 
wartości pogrupowano w większe zbiory 
i nazwano następująco:

 Profesjonalizm – osoby, które 
mają dominującą tę kotwi-
cę, nastawione są na stałe 
podnoszenie kwalifikacji 
w wybranej dziedzinie, 
interesuje je awans po-
ziomy, bycie specjalistą i 
potwierdzenie własnego 
mistrzostwa, chcą być 
najlepsze w tym, co 
robią. Trudno bę-
dzie się im odnaleźć 
w pracy, w której nie 
będą mieli możliwości 
uczenia się i rozwoju. Oso-
by te łatwo wpadają w pułapkę 
perfekcjonizmu i pracoholizmu, 
zapominając, że to tylko praca. 

 Przywództwo – osoby, dla których 
ważna jest ta kotwica, chcą kierować 
i mieć wpływ na innych, dążą do 
zwiększenia zakresu władzy i sukcesu 
finansowego. Bardzo ich denerwuje 
brak wpływu na rzeczywistość i lu-
dzie, którzy nie potrafią podejmować 
decyzji. Odejdą z pracy, jeśli nie będą 
mogli awansować na kierownicze sta-
nowisko.

 Autonomia i niezależność – ta ko-
twica cechuje osoby, które najlepiej 
pracują samodzielnie, nie lubią nad-
miernej kontroli, ograniczeń i despo-
tycznych przełożonych, chcą posze-
rzać margines swobody. Nie szukają 
stanowisk kierowniczych, ale też nie 
chcą być tylko wykonawcami poleceń. 
Najbardziej frustrująca jest dla nich 
biurokracja, procedury i nadmiernie 
kontrolujący przełożeni. Mogą być 
postrzegani jako trudno dostosowu-
jący się do innych.

 Bezpieczeństwo i stabilizacja – oso-
by, dla których te wartości są najważ-
niejsze, lubią wiedzieć, co je czeka. Są 
lojalnymi pracownikami, lubią mieć 
stałe przewidywalne obowiązki. De-
nerwuje ich organizacyjny chaos i 
szybkie tempo pracy, nie lubią zmian 
i niechętnie się do nich dostosowują.

 Kreatywność i przedsiębiorczość 
– osoby z tą kotwicą lubią i chętnie 
wprowadzają zmiany i innowacje, ła-
two zmieniają ścieżki kariery i sposo-
by działania. Odejdą z firmy, w której 
będą musieli poddać się rutynie lub 
gdzie ich pomysły będą stale podda-
wane bezpodstawnej krytyce.

 Usługi i poświęcenie się dla innych 
– te osoby muszą pracować dla innych 

ludzi, pomagać im, uczyć i rozwiązy-
wać ich problemy. Chętnie włączą się 
w działania charytatywne. Nie zostaną 
długo w pracy, w której będą musieli 
pracować z dokumentacją, systemami, 
procedurami.

 Wyzwania rozumiane jako chęć 
przeciwstawiania się trudnościom 
– ludzie z tą kotwicą lubią ryzyko, 
rywalizację i pokonywanie trudności. 
Lubią trudne zadania. Zostawią nud-
ną, monotonną pracę, są narażeni na 
wypalenie zawodowe.

 Styl życia – osoby z tą wartością naj-
bardziej cenią równowagę między 
pracą a życiem osobistym. Niechętnie 
zostaną w pracy „po godzinach”, od 
pilnych obowiązków ważniejsze jest 
dla nich własne życie. Brak czasu na 
realizację pasji i ciągłe pozostawanie 
w nadgodzinach może być dla nich 
frustrujące.
Znajomość wartości, jakimi kierują 

się pracownicy, jest ważna również dla 
pracodawców. Sukces firmy zależy od 
pracowników, ich motywacji i zaanga-
żowania, na które niebagatelny wpływ 
ma satysfakcja z pracy. Ludzie chętnie 
przykładają się do pracy, jeżeli oprócz 
pieniędzy na utrzymanie mogą również 
realizować ważne dla nich wartości. Mają 
wówczas chęć, by wstawać rano z łóżka, 
po prostu mają silną wewnętrzną moty-
wację do pracy.

Wszystkich, którzy uważają, że ich ka-
riera nie rozwija się w dobrym kierunku, 
zapraszamy do Biura Pracy do skorzysta-
nia z możliwości nieodpłatnego wykona-
nia testu „Kotwice Scheina”.

Renata Tkaczyk

 Nosce te ipsum (łac.) – poznaj samego siebie. Maksyma pochodząca od siedmiu mę-
drców starożytnej Grecji była wyryta na frontonie świątyni Apollina w Delfach.

 Samoświadomość – świadomość samego siebie, zdawanie sobie sprawy z doświad-
czanych aktualnie doznań, emocji, potrzeb, myśli, swoich możliwości czy ograniczeń, 
autokoncentracja uwagi.

 Samopoznanie – poznanie samego siebie, swojej osobowości, psychiki, swoich 
możliwości itp.; samorozumienie.

 Placebo  (łac. będę się podobał) – substancja lub działanie (np. zabieg chirurgiczny) obojętne, 
niemające wpływu na stan zdrowia pacjenta, podawane choremu jako terapia. Chory nie wie, 
że to, co zastosowano, nie jest prawdziwym leczeniem, zaś wszystko: wygląd, zapach, smak, 
konsystencja, oprócz leczniczych właściwości, jest takie samo jak rzeczywistej terapii.

W tym roku upływa 25 lat 
od rozpoczęcia ukazywania 
się „Magazynu Solidarność”. 
Z tej okazji wracamy do 
tematów, które opisywa-
liśmy w 1994 roku. W tym 
miesiącu wspominamy wy-
darzenia, o których pisali-
śmy w  numerze wrzesień 
– październik.

Jednym z najważniejszych 
tematów jesiennego numeru 
były trwające wówczas pra-
ce nad nowelizacją kodeksu 
pracy. Zarówno „Solidar-
ność”, jak i ówczesny rząd 
Waldemara Pawlaka dążyły 
do zmiany istniejącego od 
1974 roku i archaicznego 
już dokumentu. Zwią-
zek domagał się przede 
wszystkim wprowadzenia 
do kodeksu nowych za-
pisów dotyczących BHP, 
które zmuszałyby zakła-
dy pracy do poprawy 
warunków bezpieczeń-

stwa. „Solidarność” oczekiwała też, że wyso-
kość składek płaconych przez pracodawcę zostanie uzależniona od tych warunków, 
a także od zagrożenia chorobami zawodowymi – wtedy dyrekcjom zakładów pracy 
zwyczajnie opłacałaby się poprawa bezpieczeństwa. Związek postulował również 
utworzenie Funduszu Ochrony Pracy z grzywien płaconych przez pracodawców 
nieprzestrzegających norm. Niestety, całościowy projekt kodeksu znacznie odbie-
gał od oczekiwań związkowców z „Solidarności” – rząd zapowiadał poszerzenie 
uprawnień pracodawców, wprowadzenie zakazu strajku politycznego, głodowego 
i okupacyjnego, a także podniesienie minimalnej liczby pracowników mogących 
utworzyć związek zawodowy.

Osobny artykuł został poświęcony zagadnieniu czasu pracy. „Solidarność” dą-
żyła do wprowadzenia do kodeksu pracy 40-godzinnej normy tygodniowego czasu 
pracy. Artykuł przypomina również, że jednym z postulatów strajkujących w sierp-
niu 1980 r. było wprowadzenie wszystkich wolnych sobót bez obniżania poziomu 
wynagrodzeń. W październiku 1994 roku w wielu branżach zlikwidowano pracę 
w soboty na mocy porozumień. Warto jednak dodać, że jeszcze współcześnie jest 
też wiele innych branż, w których pracownicy pracują w niedziele.

Kolejną poruszaną kwestią były zaległe świadczenia sfery budżetowej – jej pra-
cownicy, którzy odeszli na emeryturę po 1989 roku, stracili znaczne sumy pieniędzy 
w efekcie zmniejszenia się podstaw wymiaru świadczeń. Ustawa z 1989 roku okre-
ślała konieczność rewaloryzowania świadczeń w zależności od aktualnej średniej 
płacy w sferze produkcyjnej. Tymczasem już we wrześniu 1991 roku wprowadzono 
nową ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej, która wracała do 
dawnej praktyki rozdziału środków według państwowego rozdzielnika – i okazało 
się, że prawo może działać wstecz.

W jesiennym numerze znajdziemy też informację o pierwszej w Polsce akcji 
przeprowadzonej przez NSZZ „Solidarność” na rzecz międzynarodowej solidar-
ności robotników. Od 2 do 7 września związkowcy pikietowali w Morskim Porcie 
Handlowym w Gdyni przy greckim statku bandery cypryjskiej z ukraińsko-filipiń-
ską załogą, która prosiła o bojkot przeładunku statku z powodu braku zbiorowego 
układu pracy i zaniżonych płac. Apel jako pierwsi podjęli duńscy dokerzy, a gdyńscy 
związkowcy kontynuowali akcję na prośbę inspektorów Międzynarodowej Federacji 
Transportowców (ITF). W efekcie statek, który musiał skierować się z kolei w stronę 
Hamburga, zmienił banderę z cypryjskiej na grecką, podpisano też układ zbiorowy 
pracy. Akcja była częścią prowadzonej przez ITF i zrzeszone w niej związki zawodo-
we portowców i marynarzy kampanii przeciwko armatorom porzucającym banderę 
swego państwa i poszukującym taniej siły roboczej oraz możliwie najniższych norm 
bezpieczeństwa i wyszkolenia załóg na statkach.

Wreszcie pojawiła się informacja, że 9 września przygotowany przez NSZZ „So-
lidarność” projekt Konstytucji RP został złożony w Zgromadzeniu Narodowym. 
Dołączono do niego listę 959 270 podpisów. Dzięki zaangażowaniu działaczy akcja 
zbierania podpisów wyszła poza zakłady pracy – pod projektem podpisało się wiele 
osób spoza Związku. Niewątpliwie duże znaczenie miało poparcie Kościoła – ośmiu 
biskupów wprost poparło projekt. Dzięki akcji promocyjnej wiele osób zaintereso-
wało się sprawą konstytucji, dotyczącej przecież wszystkich obywateli.

Martyna Werra
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25 LAT TEMU: WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 1994

Kodeks pracy według 
„Solidarności”
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– To, co chcemy zostawić po sobie, to nie tylko tablice, ale pamięć o tym, jak próbowano łamać nam kręgosłupy 
moralne, co się nie udało – mówił Andrzej Drzycimski, historyk, publicysta, podczas corocznego spotkania na 
terenie dawnego obozu odosobnienia w Strzebielinku.

STRZEBIELINKOWCY

SPOTKANIE INTERNOWANYCH W STRZEBIELINKU

W imię idei

– Jeszcze wieczorem 12 grudnia 
uczestniczył Pan w posiedzeniu Ko-
misji Krajowej w Stoczni Gdańskiej, 
a następnego dnia rano...

– …zabrała mnie Wojskowa Służba 
Wewnętrzna. Zadzwonił dzwonek u drzwi 
i brat powiedział, że przyszli jacyś wojskowi. 
Nie wiedziałem, o co chodzi, ale pomyśla-
łem, że coś wydarzyło się w jakimś zakładzie 
wojskowym. Może ktoś przyjechał po pora-
dę albo z prośbą o interwencję? W koryta-
rzu stało jednak trzech wojskowych; dwóch 
oficerów i podoficer. Powiedzieli, że chcą ze 
mną porozmawiać, ale nie w domu, tylko 
na posterunku WSW. Zapytałem, czy mają 
jakikolwiek nakaz? Odpowiedzieli, że nie 
muszą nic mieć, ponieważ jest stan wojen-
ny. Nie wiedziałem o tym, gdy kładłem się 
spać przed północą nie było to jeszcze ogło-
szone. Jeśli dobrze pamiętam, to najwyższy 
stopniem komandor podporucznik, który 
był w polowym mundurze, powiedział, 
żebym włączył radio albo telewizor i prze-
konał się, że to prawda. Włączyłem radio, 
bo było najbliżej i usłyszałem przemówienie 
Wojciecha Jaruzelskiego. Nie rozumiałem 
go, ale zdałem sobie sprawę, że wydarzyło 
się coś bardzo poważnego. Pamiętam, że 
gdy moja mama zapytała ich, gdzie mnie za-
bierają, to stwierdzili, że chcą porozmawiać 
i zaraz wrócę. Odpowiedziała, że pamięta z 
czasu wojny, jak Niemcy zabierali ludzi, a 
większość z nich już nie wróciła. Zdążyłem 
jeszcze szepnąć do brata, żeby powiado-
mił moich kolegów z „Solidarności” – nie 
wiedziałem, że telefony są już odcięte. Jak 
wychodziłem z domu, zobaczyłem, że na 
dole czekało jeszcze dwóch marynarzy z 
bronią gotową do strzału. Zawieźli mnie 
najpierw na ulicę Okopową w Gdańsku, 
ale tam najwyraźniej było przeładowanie 
aresztowanych, więc zostałem przekazany 
funkcjonariuszom MO i przepakowany do 
fiata 125p. 

– Dopytywał Pan o co chodzi? 
– Wcześniej po drodze zapytałem ofi-

cera, czy to jakaś większa akcja aresztowań, 
czy tylko wyłapują konkretne osoby? Od-
powiedział mi, że dostali rozkaz, aby mnie 
zatrzymać, a co do reszty to nie wiedzą. 
Stwierdził jeszcze, że władza nie mogła 
dogadać się z „Solidarnością”, więc oni 
musieli wkroczyć do akcji.

– Jak zachowywali się milicjanci?
– Widać było, że niezbyt dobrze czu-

ją się w tej roli, pewnie byli to miejscowi 
funkcjonariusze. Zawieźli mnie na po-
sterunek do Pruszcza Gdańskiego, gdzie 
przebywałem kilkanaście godzin. Pierw-
szą osobą, którą spotkałem w celi, był 
nieżyjący już pracownik Biura Informacji 
Prasowej „Solidarność” Rysiek Grabowski. 
Na komisariacie spotkałem też Alicję Ma-
tuszewską z Prezydium Komisji Krajowej, 
też z zakładu wojskowego. Drzwi w celach 

STRZEBIELINKOWCY

Dostali rozkaz,  
aby mnie zatrzymać

MIROSŁAW KAMIEŃSKI  
rocznik 1954, niegdyś przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych 
MON i MSW oraz wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Stoczni Marynarki Wo-
jennej, internowany w Strzebielinku od 14 grudnia 1981 do 9 grudnia 1982, obecnie 
przewodniczy Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność” 
i przewodniczący Komisji Zakładowej Stoczni Wojennej w Gdyni. 

nie zamykano, ponieważ co chwilę kogoś 
dowozili. O północy zostaliśmy wpakowa-
ni do samochodów więziennych; w jed-
nej części mężczyźni, w drugiej kobiety. 
Wszystkich zabrano do Strzebielinka. 

– I zaczęła się procedura przyjęcia...
– Dokumenty, odciski palców... trak-

towano nas jak przestępców. Wylądowa-
łem w 16-osobowej celi, która stopniowo 
się zapełniała. 

– Miał Pan wrócić do domu za chwilę, 
a został zwolniony z internowania po 
roku. Czy rodzina wiedziała, co się z 
Panem dzieje? 

– Nie. Brat mnie szukał, poszedł na 
WSW, ale mu powiedziano, że nikogo ta-
kiego nie mają. Podobnie w MO. Ja sam 
decyzję o internowaniu otrzymałem do-
piero po miesiącu. Znalazła się tam infor-
macja, że pozostawienie mnie na wolności 
naraża społeczeństwo województwa gdań-
skiego na anarchizację życia społecznego. 

– Pamięta Pan wizytę Międzynarodo-
wego Czerwonego Krzyża?

– Tak. Przedstawiciele MCK obchodzi-
li pawilony, rozmawiali z nami, zostawili 
żywność i środki higieny. Ta wizyta spo-
wodowała, że chwilę wcześniej i później 
warunki stały się nieco znośniejsze. Wtedy 
po raz pierwszy otworzono cele i zachęca-
no nas, abyśmy wychodzili na korytarz. Nie 
reagowaliśmy na to. Początkowo na spacery 
wypuszczano każdą celę z osobna, później 
tego zaniechano. Dało to nam możliwość 
organizowania pochodów 1- i 3-majowych, 
oczywiście nielegalnych, czy też procesji 
Bożego Ciała. Wielkim przeżyciem były 
dla nas wizyty przedstawicieli Episkopatu 
Polski. W czasie rocznego internowania po-
znałem wielu wspaniałych ludzi, z których 
część odegrała znaczącą rolę w późniejszych 
przemianach w Polsce. 

(witt) 

Mirosław Kamieński
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Przez zlokalizowany w powiecie wej-
herowskim obóz przewinęło się ponad 
500 osób.

– Można tu było zwołać zebranie 
Komisji Krajowej, ale nie pozostał 
o tym żaden ślad, więc postanowiliśmy 
coś zrobić. Uruchomiliśmy wszystko 
co można. I udało się – mówił dziś, już 
z pewną dozą ironii, Drzycimski, jeden 
z internowanych w 1981 roku.

Na ścianie okalającej teren obecne-
go Domu Pomocy Społecznej została 
umieszczona tablica z napisem „Chcie-
li zabić pamięć, chcieli zabić nadzieję”. 
Obok zamontowano drugą, z listą na-
zwisk osób internowanych. Niedzielne 
spotkanie 18 sierpnia br., upamiętniające 
to, co się działo w Strzebielinku, rozpo-
częło się właśnie przy tych tablicach.

– W latach 80. ludzie nie wiedzieli, 
co się tutaj mieści. To był „X”. Do tej 
pory, jak mówi się o „X”, ludzie wiedzą 
gdzie to jest. Ten „X” wpisał się w na-
szą historię. Choć grono przerzedza się, 

a szeregi są coraz skromniejsze, dalej 
gromadzimy się w tym miejscu w imię 
idei – mówił ks. Marian Miotk i przy-
wołał imiennie Leona Stobieckiego, 
który zmarł kilka miesięcy temu.

Inne osoby zwróciły uwagę na po-
stać Macieja Kuczyńskiego.

– Cieszę się, że są ludzie, którzy chcą 
przekazywać pamięć kolejnym pokole-
niom. Częściej niż tutaj spotykamy się, 
odprowadzając w ostatniej drodze ludzi, 
którzy tu byli więzieni. Dziękuję wszyst-
kim i obyśmy w co najmniej takim gronie 
spotkali się w tym miejscu za najpóźniej 
rok – powiedział Krzysztof Dośla.

W uroczystościach brali udział tak-
że m.in. posłowie, były również osoby 
z zagranicy i oczywiście dawni interno-
wani związkowcy.

– Dziś, żyjąc w demokratycznej Pol-
sce, możemy powiedzieć sobie, że służy-
liśmy dobrej sprawie, solidarności, niech 
ona będzie busolą. Tylko takie przesłanie 
możemy przekazać następnym pokole-

FO
T. 

TO
M

AS
Z 

W
IT

TB
RO

DT

niom – stwierdził Jan Wyrowiński ze 
Stowarzyszenia „Strzebielinek”.

W drugiej części obchodów tradycyj-
nie w kościele parafialnym pod wezwa-
niem św. Józefa Rzemieślnika w Gniewi-
nie odprawiona została msza św. Był też 
koncert patriotycznych utworów. 

– Naszym celem jest inspirowanie 
i propagowanie polskiego patriotyzmu, 
prowadzenie działań i akcji o charak-
terze patriotycznym i narodowym oraz 
promowanie walki narodu polskiego 
o wolność, solidarność i niepodległość. 
„Strzebielinek” konsekwentnie forsuje 
formułę organizacji otwartej na wszyst-
kich, funkcjonującą ponad bieżącymi 
podziałami politycznymi – informują 
twórcy Stowarzyszenia „Strzebielinek”, 
które skupia nie tylko byłych interno-
wanych i ich potomków, ale również 
tych wszystkich, którzy utożsamiają się 
z tradycjami walki o wolność, solidar-
ność i niepodległość.

(witt)

Strzebielinkowcy i ich goście przed bramą byłego obozu internowania w Strzebielinku.

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku już po raz 17 
przyznała stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. W tym roku 
otrzymało je 29 uczniów. Tradycyjnie wręczenie stypendiów odbywa się 31 sierpnia 
podczas rocznicowych uroczystości związanych z zawarciem Porozumień Sierpniowych 
i powstaniem NSZZ „Solidarność”. 

 Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy. Co roku dodatkowo po dwa stypendia są przeznaczone 
dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów Grud-
nia 1970. Łącznie w XVI edycjach przyznaliśmy 664 stypendia (w tym roku łącznie 33).  
W skład Kapituły Funduszu, a jest to działalność społeczna, wchodzą: Stefan Gawroński, 
Anna Kocik, Renata Tkaczyk i Wojciech Książek (przewodniczący kapituły).

Celem funduszu jest wsparcie niezamożnych rodzin w ich wysiłku stworzenia moż-
liwości rozwoju talentów ich dzieci oraz kontynuowania nauki w wybranych szkołach.  
Jest to pierwsza taka inicjatywa w NSZZ „Solidarność”.

Wpłat środków finansowych na fundusz dokonują m.in. organizacje związkowe, 
zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne. Nr konta: 41 7065 0002 0652 4155 2804 
0001, z dopiskiem „Fundusz Stypendialny”. Dotychczas są to wpłaty najczęściej raz  
w roku. Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR: www.solidarnosc.
gda.pl oraz fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl 

17 edycja stypendiów NSZZ „Solidarność” 
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Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas ,w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy
Franciszek Salezy

  Wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu  
Panu Wiesławowi Malinowskiemu oraz Rodzinie z powodu śmierci Córki

Magdaleny Prądzińskiej
składają koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

W maju 2019 roku w życie weszło 
wiele istotnych zmian w zakresie 
prawa pracy.  Kolejne zmiany cze-
kają pracowników i pracodawców 
od września tego roku. Zmienią się 
przepisy o dyskryminacji – stworzo-
ny zostanie otwarty katalog prze-
słanek dyskryminacyjnych.

Ustawa wprowadza zmiany przepi-
sów art. 113 oraz art. 183a kodeksu pracy 
poprzez stworzenie otwartego katalogu 
przesłanek uzasadniających dyskrymi-
nację. Zmiana ta polega na wykreśle-
niu z ww. przepisów sformułowania „a 
także bez względu na”. Spowoduje to, 
że każde nieuzasadnione obiektywny-
mi przyczynami nierówne traktowanie 
pracowników będzie uznawane za dys-
kryminację. Zarzut, jaki stawiany był 
dotychczasowemu brzmieniu przepisu, 
to fakt, że dyskryminację stanowi wy-
łącznie gorsze traktowanie pracownika 
ze względu na jakąś jego osobistą cechę 
lub właściwość niezwiązaną z wykony-
waną pracą. 

Nowa treść art. 113 kodeksu pracy 
jest następująca: „Jakakolwiek dyskry-
minacja w zatrudnieniu, bezpośred-
nia lub pośrednia, w szczególności ze 
względu na płeć, wiek, niepełnospraw-
ność, rasę, religię, narodowość, przeko-
nania polityczne, przynależność związ-
kową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną, zatrudnienie na 
czas określony lub nieokreślony, za-
trudnienie w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy – jest niedopusz-
czalna”. 

Jak z powyższego wynika, obecna 
treść przepisu nie sprawia już wra-
żenia wartościowania przesłanek 
dyskryminacji i należy ocenić zmia-
nę pozytywnie.

Ukażesz mi ścieżkę życia,pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

Koleżance Bożenie Mazur, wieloletniej Członkini Prezydium KMPOiW 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i byłej aktywnej członkini Rady Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, 
wyrazy głębokiego współczucia  z powodu  śmierci 

ukochanej Mamy
oraz otuchy w tych trudnych chwilach, także dla najbliższej rodziny,

składają Koleżanki i Koledzy z „Solidarności” oświatowej  
Regionu Gdańskiego

Zmiany w kodeksie pracy 
dotyczące mobbingu

Definicję mobbingu określa art. 943 
k.p.

Przed nowelizacją przepisy kodek-
su pracy przewidywały możliwość do-
chodzenia roszczeń z tytułu mobbingu 
w dwóch sytuacjach:
 gdy mobbing spowodował rozstrój 

zdrowia (co w procesie sądowym 
z reguły ustala biegły);

 bądź gdy pracownik rozwiązał 
umowę o pracę ze wskazaniem, iż 
dokonuje tego z uwagi na mobbing, 
którego stał się ofiarą (umowa może 
być rozwiązana bez wypowiedzenia 
z winy pracodawcy lub w drodze 
wypowiedzenia, z podaniem uza-
sadnienia).
Przepisy kodeksu pracy (obecnie) 

nie przewidują więc możliwości do-
chodzenia roszczeń przez osoby, któ-
re twierdzą, iż są mobbingowane, ale 
mimo to nie decydują się na rozwiąza-
nie umowy o pracę oraz nie są w stanie 
wykazać, iż mobbing doprowadził u 
nich do rozstroju zdrowia.

Osoby, które w takiej sytuacji chcia-
ły się powoływać na mobbing, z reguły 
wykazywały, iż doszło do naruszenia ich 
dóbr osobistych – ale wówczas powódz-
two niekoniecznie mogło być kierowane 
przeciwko pracodawcy, a z reguły bezpo-
średnio przeciwko mobberowi.

Po zmianach art. 943 § 4 kodek-
su pracy, poprzez uzupełnienie tego 
przepisu o możliwość dochodzenia 
od pracodawcy odszkodowania także 
w sytuacji, gdy pracownik nie roz-
wiązał stosunku pracy, ale – na sku-
tek stosowanych wobec niego działań 
mobbingowych – poniósł konkretną 
szkodę (np. poniósł koszty leczenia, 

terapii) .  Tym samym pracownik 
mógłby ubiegać się o odszkodowa-
nie w dwóch przypadkach, tj. w ra-
zie rozwiązania, wskutek mobbingu, 
umowy o pracę oraz w razie wyrzą-
dzenia mu, w rezultacie stosowania 
mobbingu, szkody, niezależnie od 
tego, czy stosunek pracy nadal trwa, 
czy też został on rozwiązany przez 
pracodawcę.

Roszczenia z tytułu mobbingu docho-
dzone są przeciwko pracodawcy, który jest 
obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Przepisy 
dotyczące rodzicielstwa

Jedną z ważniejszych zmian w ko-
deksie pracy było rozszerzenie kręgu 
osób, które są uprawnione do urlopu 
macierzyńskiego i urlopu rodziciel-
skiego o pracownika innego niż pra-
cownik – ojciec wychowujący dziecko. 
Do kręgu zostanie włączona najbliższa 
rodzina, w tym babcia, dziadek, siostra 
lub brat. Urlop macierzyński i rodziciel-
ski będzie przysługiwał pracownikowi 
– innemu członkowi najbliższej rodziny 
w następujących sytuacjach:
 gdy matka dziecka, będąca pracow-

nicą albo ubezpieczoną (np. osobą 
niebędącą pracownicą, objętą ubez-
pieczeniem społecznym w razie 
choroby i macierzyństwa – zgodnie 
z zapisami ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych) będzie posiadała orzecze-
nie o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji;

 gdy matka dziecka, będąca pracow-
nicą albo ubezpieczoną, będzie prze-
bywała w szpitalu lub innej placówce 
leczniczej świadczącej stacjonarne i 
całodobowe usługi zdrowotne, z ra-
cji swojego stanu zdrowia uniemoż-
liwiającego jej osobiste sprawowanie 
opieki nad dzieckiem;

 gdy matka dziecka zmarła;
 gdy matka porzuciła dziecko.

Jakie uprawnienia i przywileje?
Począwszy od 7 września 2019 r. 

pracownik będący innym członkiem 
najbliższej rodziny wychowującym 
dziecko ma prawo do:
 wynagrodzenia za cały okres pozosta-

wania bez pracy w razie nieuzasad-
nionego lub niezgodnego z prawem 
wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli 
podjął tę pracę w wyniku przywrócenia 
go do pracy (art. 47 kodeksu pracy);

 bycia przywróconym do pracy, je-
żeli wypowiedzenie umowy o pracę 
zawartej na czas określony nastąpiło 
z naruszeniem przepisów o wypo-
wiadaniu ww. umowy (art. 50 § 5 
kodeksu pracy);

 wynagrodzenia za cały okres po-
zostawania bez pracy w przypadku 
niezgodnego z prawem rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedze-
nia, jeżeli podjął pracę w wyniku 
przywrócenia do pracy (art. 57 § 2 
kodeksu pracy);

 urlopu wypoczynkowego bezpo-
średnio po urlopie macierzyńskim 
(art. 163 § 3 kodeksu pracy);

 skorzystania z zakazu wypowiedze-
nia i rozwiązania jego umowy o pra-
cę w okresie trwania urlopu macie-

KODEKS PRACY

Od września kolejne zmiany w prawie pracy
rzyńskiego lub rodzicielskiego (art. 
177 § 5 kodeksu pracy).
Ponadto pracownicy – inni członko-

wie rodziny – również zostaną objęci 
szczególną ochroną przed rozwiąza-
niem stosunku pracy. Co to oznacza?
 pracodawca nie może wypowiedzieć 

lub rozwiązać umowy o pracę w okre-
sie korzystania z urlopu macierzyń-
skiego przez innego członka najbliższej 
rodziny, chyba że zachodzą przyczyny 
uzasadniające rozwiązanie umowy 
bez wypowiedzenia z jego winy (tzw. 
dyscyplinarka) i zakładowa organizacja 
związkowa wyraziła na to zgodę.

 rozwiązanie umowy o pracę za wy-
powiedzeniem możliwe będzie tylko 
wtedy, gdy pracodawca ogłosi upa-
dłość lub likwidację.

Zmiany w kodeksie pracy 
związane ze świadectwami 
pracy

Pracodawcy będą surowiej karani za 
niewydanie pracownikowi świadectwa 
pracy:
1. Procedura wydawania sprostowania 

świadectwa pracy jest dwuetapowa. 
Kiedyś pracownik mógł wystąpić z od-
powiednim wnioskiem w ciągu 7 dni, 
teraz okres ten wydłużono do 14 dni.

2. Pracownik będzie mógł wystąpić, 
w przypadku niewydania przez pra-
codawcę świadectwa pracy, z roszcze-
niem o zobowiązanie pracodawcy do 
wydania dokumentu do sądu pracy.

3. Jeśli pracodawca nie istnieje, pra-
cownik może wystąpić do sądu pracy 
z żądaniem ustalenia uprawnienia.
Nieterminowe wydanie świadectwa 

pracy będzie sankcjonowane karą grzyw-
ny w wymiarze od 1000 zł do 30 000 zł. 
Podstawa prawna – ustawa z dnia 
16 maja 2019 r. o zmianie ustawy 
Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2019, 1043), wchodzi 
w życie 7.09.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

PRAWNIK WYJAŚNIA

Rekompensata zamiast wcześniejszej emerytury  
z uwagi na pracę w szczególnych warunkach

Przyznawane od 1 stycznia 2009 r. 
emerytury pomostowe są mniej ko-
rzystne od wcześniejszych emerytur 
przyznawanych na starych zasadach. 
Po pierwsze – są niższe, a po drugie 
– znacznie mniej ubezpieczonych ma 
do nich uprawnienia.  

Wykaz prac w szczególnych warun-
kach, który jest załącznikiem nr 1 do 
ustawy o emeryturach pomostowych, 
oraz wykaz prac o szczególnym cha-
rakterze, który jest załącznikiem nr 2 
do tej ustawy, są znacznie krótsze od 
analogicznych wykazów stanowiących 
załączniki do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w 
sprawie wieku emerytalnego pracow-
ników zatrudnionych w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charak-

terze (Dz. U. z 1983 r. nr 8, poz. 43 ze 
zm.). Poprzednio wykaz zawierał 299 
prac, teraz – 40. Drugi zawierał 38 prac, 
teraz – 24. 

Osoby, które:
 przed 1 stycznia 2009 r. pracowały 

w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze stale i w 
pełnym wymiarze czasu pracy przez 
co najmniej 15 lat,

 nie mają z ustalonego prawa do 
wcześniejszej emerytury, np. z Kar-
ty nauczyciela, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego ani 
emerytury pomostowej,

 wystąpią z wnioskiem o emeryturę 
w powszechnym wieku emerytal-
nym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla 
mężczyzn),

 dołączą do tego wniosku świadectwo 
pracy lub zaświadczenie potwierdza-
jące wykonywanie pracy w szczegól-
nych warunkach lub w szczególnym 
charakterze
mają prawo do rekompensaty – czy-

li dodatku do kapitału początkowego, 
który zwiększa wysokość emerytury.

Przykładowo osoba, która przed 
1 stycznia 2009 r. pracowała w pełnym 
wymiarze czasu pracy przy obsłudze 
monitorów kineskopowych, szczególnie 
obciążających narząd wzroku, otrzyma 
rekompensatę i tym samym wyższą 
emeryturę (por. wyrok SN z 4.06.2019 
r. sygn. akt III UK 150/18).
Stan prawny na 14.08.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Jedną z ważniejszych zmian 
w kodeksie pracy było 
rozszerzenie kręgu osób, które 
są uprawnione do urlopu 
macierzyńskiego i urlopu 
rodzicielskiego o pracownika 
innego niż pracownik – ojciec 
wychowujący dziecko. Do kręgu 
zostanie włączona najbliższa 
rodzina, w tym babcia, dziadek, 
siostra lub brat.
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PRAWNIK WYJAŚNIA

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.

PORADY PRAWNE

Od 12 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa zakazująca kopiowania dokumentów pu-
blicznych. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie ochrony danych osobowych.

Dokumenty publiczne zostały podzielone na trzy kategorie:
 I kategoria – najważniejsze dokumenty osobiste – dowód osobisty, paszport, 

prawo jazdy, dowód rejestracyjny, legitymacje służbowe,
 II kategoria – m.in. dokumenty potwierdzające wykształcenie, świadectwa doj-

rzałości,
 III kategoria – dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodar-

czego – koncesje, pozwolenia, licencje, legitymacje szkolne i studenckie.
Dowód osobisty pozostawiony w zastaw za wypożyczony kajak czy zgubiony 

portfel, kopiowanie dokumentów przez firmę wypożyczającą samochód – to naj-
częstsze przypadki, gdy dochodzi do posłużenia się przez osoby nieuprawnione 
dokumentem tożsamości w celu np. zaciągnięcia kredytu.

Od 12 lipca niedozwolone jest zatrzymanie, jak również kserowanie dokumentu 
tożsamości – firmy będą mogły co najwyżej prosić o okazanie dowodu i spisanie 
danych niezbędnych do zawarcia umowy.

Za złamanie zakazu będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.

Zakaz nie dotyczy sytuacji, gdy określonym osobom przysługuje szczególne 
uprawnienie do sporządzenia kopii dokumentu oraz w sektorze bankowym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych 
(Dz. U. 2019 poz. 53)

Stan prawny na 10.07.2019 r .
Maria Szwajkiewicz

Nowe przepisy zakazują 
kopiowania dokumentu 
tożsamości

Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie.
Michael Buchberger

 
Najserdeczniejsze wyrazy współczucia zastępcy przewodniczącego Zarządu 

Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Romanowi Kuzimskiemu 
z powodu śmierci

Mamy
składają członkowie oraz pracownicy Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”

Rząd Mateusza Morawieckiego za-
proponował minimalne wynagrodze-
nie od 2020 roku na poziomie 2450 zł 
brutto, a minimalną stawkę godzino-
wą w wysokości 16 zł. Podczas obrad 
Rady Dialogu Społecznego strony nie 
osiągnęły porozumienia. 

W terminie ustawowym nie doszło 
do uzgodnienia wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę oraz mini-
malnej stawki godzinowej dla określo-
nych umów cywilnoprawnych w 2020 
r. na forum Rady Dialogu Społecznego. 
Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy Rada Mi-
nistrów jest więc zobowiązana ustalić 
ww. wysokości w drodze rozporządze-
nia w terminie do dnia 15 września br. 

Określona w projekcie rozporządze-
nia wysokość minimalnego wynagro-
dzenia za pracę (2450 zł) oraz wysokość 
minimalnej stawki godzinowej (16 zł) 
w 2020 r. są analogiczne do wysokości 

zaproponowanych na 
RDS.

Związki zawodo-
we chciały wzro-
stu minimalnej 
p e n s j i  d o 
2520 zł brut-
to (1822,80 
z ł  na  rękę ) , 
czyli  48,2 proc. 
prognozowanej płacy 
przeciętnej. Pracodawcy su-
gerowali 2387 zł. Zdecyduje rząd, 
do 15 września br. rozporządzeniem 
określającym minimalne wynagrodze-
nie i minimalną stawkę godzinową. 
Zapewne zatem od 1 stycznia 2020 r. 
minimalne wynagrodzenia z 2250 zł 
w 2019 r. wzrośnie do 2450 zł, tj. o 8,9 
proc., a stawka godzinowa dla umów 
cywilnoprawnych z 14,70 zł do 16 zł.

W relacji do prognozowanego na 
2020 r. przeciętnego wynagrodzenia w 

g o -
s p o d a r c e 
minimalne wynagrodzenie za pra-
cę ukształtuje się na poziomie 46,9 
proc. W porównaniu do 2015 r. płaca 
minimalna wzrośnie o 500 zł.

(asg)

Minimalna: 2450 złotych
zaproponowanych na 

Związki zawodo-
we chciały wzro-
stu minimalnej 

czyli  48,2 proc. 
prognozowanej płacy 
przeciętnej. Pracodawcy su-
gerowali 2387 zł. Zdecyduje rząd, 

nia br. rozporządzeniem 
cym minimalne wynagrodze-

nie i minimaln stawk godzinow

Minimalna: 2450 złotych

Albin Gulczyński urodził się 9 kwietnia 1934 r. w Mał-
kach pod Brodnicą. 

W tragicznym czasie wojny musiał uczęszczać do nie-
mieckiej szkoły. W roku 1947 rodzina przeniosła się do 
Lęborka. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej, a na-
stępnie do Liceum Ogólnokształcącego. 

W 1952 roku podjął pierwszą pracę w szkole podsta-
wowej w Kieleńskiej Hucie, następnie był nauczycielem 
w szkołach w Łebnie i Lęborku. Studia w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku na kierunku Fizyka ukończył 
w roku 1960. 

Skierowany został do pracy w Starogardzie Gdańskim. 
Tam jednak próbowano na nim wymusić wstąpienie do 
PZPR, co było wbrew jego poglądom. Udał się więc do 
Kościerzyny, gdzie mógł podjąć pracę bez konieczności 
wstępowania do partii. Od 1 września 1960 r. został na-
uczycielem fizyki w LO w Kościerzynie.

Na przestrzeni lat wykształcił i wychował wiele roczni-
ków młodzieży. Jego obowiązkowość, bezinteresowność, 

umiejętność zrozumiałego wykładania skomplikowanej 
często materii fizycznej, a przede wszystkim głęboki sza-
cunek dla drugiego człowieka i skromność znalazły sze-
rokie uznanie lokalnej społeczności. 

Sukcesy dydaktyczne Albina Gulczyńskiego sprawi-
ły, że został powołany w 1972 r. na stanowisko profeso-
ra szkoły średniej. Przez cały okres swej pracy pozostał 
niezłomny w swych opozycyjnych wobec systemu PRL 
poglądach. 

W roku 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Człon-
kiem Związku był do końca. Składki członkowskie wnosił 
skrupulatnie do ostatnich miesięcy życia. Wśród doku-
mentów zachowała się jego legitymacja „Solidarności”, 
którą z pieczołowitością przechowywał. 

W latach 1988–90 uczestniczył z ogromnym zaangażo-
waniem w budowaniu wolnej Polski w ramach Komitetu 
Obywatelskiego w Kościerzynie.

Za szczególne zasługi dla oświaty na wniosek Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej. W 2002 r. otrzymał Złotą Odznakę Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

W 1991 r. pożegnał się z liceum, pozostając nadal ak-
tywnym uczestnikiem życia społecznego Kościerzyny. Od 
roku 1990 przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego 
miasta, z oddaniem reprezentując interesy mieszkańców 
swej przybranej małej ojczyzny. Miasta, w którym dane 
mu było pracować, założyć rodzinę i zapisać się w pamięci 
potomnych.   

W pamięci najbliższych zapisał się jako oddany mąż, 
kochany tata, cierpliwy dziadek, a we wspomnieniach 
uczniów jako skuteczny i sprawiedliwy nauczyciel, dla 
wszystkich po prostu jako dobry człowiek. 

Odszedł 31 lipca 2019 r., przeżywszy 85 lat. Człowiek 
Prawy i Szlachetny o niezłomnych zasadach. Wierny Przy-
jaciel i Kolega, ceniony Nauczyciel i Wychowawca mło-
dych pokoleń, zasłużony działacz społeczny, Człowiek, 
który tworzył „Solidarność” i pozostał wierny Jej ideałom. 
Może stanowić wzorzec postępowania dla współczesnego 
pokolenia Polaków.

Zebrał Zdzisław Jan Brzeziński, przewodniczący Koła 
Emerytów NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej, 
dziękując pani Izoldzie Gulczyńskiej-Zalewskiej za udo-

stępnienie materiałów z archiwum rodzinnego.

Zawsze wierny. 
Albin Gulczyński (1934–2019)

Serdeczne wyrazy współczucia naszemu Koledze Markowi Klasowi, 
przewodniczącemu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

w PKP Energetyka SA, z powodu śmierci Ojca

Edmunda
składają członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

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

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

1 sierpnia tego roku obchodziliśmy 
75 rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. W Słupsku uroczy-
stość odbyła się pod pomnikiem 
Powstańców Warszawskich – mało 
kto wie, że pierwszym takim i przez 
długie lata jedynym w Polsce. 

Inicjatorem budowy monumentu był 
ks. Jan Zieja, człowiek wybitny i o bar-
dzo wielu talentach, żołnierz wojny pol-
sko-bolszewickiej z 1920 roku, obroń-
ca z Września 1939 r., kapelan Szarych 
Szeregów i Armii Krajowej, a także 
uczestnik Powstania Warszawskiego. 
Po zakończeniu wojny trafił na ziemie 
odzyskane i w Słupsku organizował ży-
cie duszpasterskie. Pod jego kierunkiem 
zawiązał się komitet budowy pomnika. 
Twórcą był warszawski rzeźbiarz Jan 
Małeta. 15 września 1946 roku nastą-
piło uroczyste odsłonięcie pomnika, 
rozbudzając na nowo wśród słupszczan 
uczucia patriotyczne. 

W tym roku uroczystości miały wy-
jątkowy charakter, ponieważ przybyło 

9 czerwca ulicami Słupska przeszedł 
ósmy już „Marsz dla Życia i Rodziny”. 
Tegoroczny marsz zorganizowany 
został w celu publicznego dania świa-
dectwa wartości ludzkiego życia od 
poczęcia oraz rodziny opartej na mał-
żeństwie kobiety i mężczyzny otwartym 
na przyjęcie i wychowanie dzieci.  Po 
eucharystii, która odprawiona została 
w kościele pw. Księdza Maksymilia-
na Marii Kolbe na słupskim Zatorzu 
pod przewodnictwem księdza bisku-
pa Edwarda Dajczaka, barwny orszak 
liczący kilkaset osób ze śpiewem i ra-
dością przeszedł do parku przy ul. Sza-
rych Szeregów, gdzie odbył się festyn 
rodzinny przy muzyce. Wśród wielu 
radosnych uczestników marszu można 
było zobaczyć też naszych związkow-
ców spod znaku „Solidarności”.

W lipcu tego roku Komisja Zakłado-
wa NSZZ „Solidarność” w bytowskim 
Polmorze zorganizowała po raz dwuna-
sty Spływ Kajakowy Szlakiem Jana Pawła 
II. Tegoroczna trasa była inna niż zwykle 
i wiodła z Sulęczyna do Jamna W tym 
roku ze względu na ograniczoną liczbę 
kajaków w imprezie mogło wziąć udział 
90 osób. Ponaddwugodzinny spływ do-
starczył uczestnikom wiele emocji i za-
bawy, niektórzy byli tu po raz pierwszy i 
musieli się zmierzyć nie tylko z własnym 
strachem, ale i z naturą. Mimo ograni-
czonej liczby osób płynących kajakami 
wielu innych dojechało nad jezioro Żu-
kówko własnymi środkami lokomocji. 
W trakcie biwaku związkowcy mogli 
posilić się daniami z grilla i napojami 
chłodzącymi. Wszyscy byli bardzo za-
dowoleni ze wspólnie spędzonego cza-
su, była okazja do wzajemnego bliższego 
poznania się. Prawie wszyscy uczestnicy 
już teraz zapewniali o swoim udziale w 
przyszłorocznym 13 spływie. Drugi raz 
w imprezie wzięli też udział pracownicy 
z Ukrainy zatrudnieni podczas sezonu 
w bytowskim Polmorze. Byli zachwyce-
ni urokami krajobrazu, jak i organizacją 
kajakowej imprezy. Byli także zaproszeni 
goście z Niemiec, którzy nie szczędzili 
organizatorom wielu dobrych słów.

Serdeczne podziękowania za trudy 
organizacji spływu należą się Mariano-
wi Rudnikowi, szefowi Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w Polmorze 
Bytów, Jędrzejowi Sobolowi, pani Eli, 
panu Darkowi, jak i całej bytowskiej 
organizacji związkowej.

fot. Marian Rudnik

„SOLIDARNOŚĆ” NA WAKACJACH

12 Spływ 
Kajakowy 
Szlakiem  
Jana Pawła II

na nie wielu żyjących jeszcze świad-
ków tamtych bohaterskich wydarzeń, 
a także wielu znamienitych gości, jak 
parlamentarzyści i ministrowie rządu 
RP. Wśród nich był nowy poseł ziemi 
słupskiej, minister i zarazem rzecznik 
rządu Piotr Müller, poseł Dorota Ar-
ciszewska-Mielewczyk, wicewojewoda 
pomorski Mariusz Łuczyk, prezydent 
miasta Słupska Krystyna Danilecka-
-Wojewódzka i wiele innych osób. 

Po uroczystej polowej mszy świętej, 
którą w asyście kapłanów odprawił ks. 
dziekan Zbigniew Krawczyk, odegrano 
hymn narodowy, wciągnięto polską fla-
gę na maszt i odczytano Apel Poległych, 
po czym żołnierze z kompanii honoro-
wej słupskiego garnizonu oddali salwę 
honorową. Następnie głos zabrali Piotr 
Müller, Dorota Arciszewska-Mielew-
czyk i Krystyna Danilecka-Wojewódz-
ka. Wszyscy w swoich wystąpieniach 
mówili o niezwykłym bohaterstwie 
i odwadze zarówno powstańców, jak 
i ludności cywilnej Warszawy. Po prze-
mówieniach liczne delegacje złożyły 

wieńce i wiązanki kwiatów. Po raz dru-
gi na uroczystościach była także obec-
na delegacja żołnierzy amerykańskich 
stacjonujących w bazie w Redzikowie, 
gdzie powstaje tarcza antyrakietowa. 

Punktualnie o godzinie 17 odby-
ła się inscenizacja powstańczej walki, 
która zgromadziła setki widzów. Na 
kilkadziesiąt minut, dzięki rekon-
struktorom, cofnęliśmy się w czasie do 
1 sierpnia 1944 roku. Można było zo-
baczyć jak wyglądała warszawska ulica 
i jak zaczęła się godzina „W”. W imieniu 
słupskiej „Solidarności” hołd powstań-
com złożył przewodniczący Zarządu 
Regionu Stanisław Szukała w licznym 
towarzystwie członków Związku. Był 
także poczet sztandarowy wystawiony 
przez Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Ósmy Marsz 
dla Życia i Rodziny

Stanisław Szukała w czasie  
„Marszu dla Życia” na ulicach Słupska.

Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego 

Warszawska ulica w czasie Powstania Warszawskiego według inscenizacji słupskich 
aktorów.

Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego  
NSZZ „Solidarność”, składa kwiaty pod pomnikiem Powstańców Warszawskich.

Spotkanie z posłem Januszem Śniadkiem

19 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. 
Gośćmi spotkania byli: nasz wieloletni przyjaciel Janusz Śniadek, poseł Prawa 
i Sprawiedliwości, oraz  radna miejska z klubu PiS Anna Mrowińska.
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Czy wrócili już Państwo z wakacyjnych wypraw? A może, Drodzy Czy-
telnicy, planujecie urlop dopiero we wrześniu? Czy będą to niedalekie 
wyjazdy, czy wojaże po świecie? 
W ten jeszcze letni czas proponuję wędrówkę po kontynentach i przy-
pomnienie, skąd wzięły się ich nazwy.

Afryka

Nazwa „Afryka” pochodzi z czasów starożytnych, z łaciny i oznacza „zie-
mia Afrów”. W starożytności jedno z plemion berberyjskich zamieszkujących 
północną część kontynentu nosiło nazwę Afri.  Rzymianie założyli tam swoją 
prowincję i nazwali ją Africa terra, czyli ‘lądem ludu Afri’. Słowo Afryka – jako 
nazwa kontynentu – po raz pierwszy pojawiło się w dziele De chorographia 
z 41 roku naszej ery.

Ameryka

Nazwę „Ameryka” zaproponował w 1507 r. niemiecki kartograf Martin 
Waldseemüller od imienia włoskiego podróżnika Amerigo Vespucciego, 
któremu przypisywał odkrycie nowego lądu. Vespucci zbadał wybrzeża ziem 
odkrytych przez Krzysztofa Kolumba (w 1492 r.) i ogłosił, że nie należą one 
do Indii, jak sądził Kolumb, ale stanowią nowy ląd.

Antarktyda

Kontynent położony najdalej na południe Ziemi, na którym znajduje się 
geograficzny biegun południowy, wywodzi swą nazwę z języka greckiego. 
Nazwa „Antarktyda” jest zlatynizowaną wersją greckiego słowa ἀνταρκτική 
(antarktiké), żeńskiej formy od ἀνταρκτικός (antarktikos), znaczącego ‘naprze-
ciwko Arktyki’, „przeciwnie do północy” lub „naprzeciw północy”.

W 1840 r. amerykańska wyprawa dotarła do wybrzeży tego skutego lodami 
lądu i nadała mu takie miano. Po raz pierwszy nazwy „Antarktyda” w odnie-
sieniu do kontynentu użył w 1840 lub 1841 r. polarnik Charles Wilkes. Nazwę 
tę na mapy naniesiono w latach 90. XIX wieku. 

Istnieje alternatywne wyjaśnienie nazwy, wskazujące, że odnosi się ona do 
gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Zwolennicy tej teorii tłumaczą nazwę 
jako ‘naprzeciwko gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy’.

Australia

Już przed odkryciem kontynentu żeglarze stosowali nazwę „australis”, która 
po łacinie oznacza „południowy”, ponieważ przypuszczali, że na południowej 
półkuli znajduje się obszerny ląd. Określano go Terra Australis, czyli ‘Ziemia 
Południowa’. Nazwa przyjęła się, gdy w XVIII wieku Anglicy zaczęli koloni-
zować ten kontynent.

Azja

Nazwa „Azja” pochodzi z języka greckiego ( Ἀσία  – Asía). Do języka pol-
skiego dostała się za pośrednictwem łaciny (łac. Asia). Na temat etymologii 
nazwy istnieją różne teorie. Wskazywane są m.in. powiązania z asyryjskim as-
su, znaczącym ‘wstający’ (mowa o słońcu), akadyjskim aṣû, tj. ‘wejściem, miej-
scem jasnym, krajem wschodu’ lub greckim słowem asis oznaczającym ‘namuł 
rzeczny’.

Początkowo – w starożytności – nazwa ta odnosiła się jedynie do Azji 
Mniejszej, później nazywano tak całą tę część świata.

Europa 

„Europa” to nazwa części świata (nazywanej zwykle kontynentem), która 
wraz z Azją stanowi kontynent nazwany Eurazja.

Powszechnie uważa się, że nazwa Europa pochodzi od imienia mitycznej 
pięknej córki fenickiego władcy Agenora, w której zakochał się Zeus. Istnie-
je również inna teoria wywodząca nazwę „Europa” od sumeryjskiego ereb, 
oznaczającego ‘ciemność, opadanie’, czyli słowa nawiązującego do zachodu 
słońca. 

Nazwa Europy wywodzi się z greckiego słowa Εὐρώπη (Europe), które po-
przez łacińską formę Europa weszło do niemal wszystkich języków świata. Ety-
mologia samego terminu Εὐρώπη jest niejasna: być może słowo to pochodzi od 
greckiego εὐρωπός (europos) – ‘łagodnie wznoszący się’ albo od asyryjskiego 
ereb, ‘zachód’.

Barbara Ellwart

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z liczbą godzin z nr. 
6/2019. Otrzymuje ją pani Beata Gra-
bowska. Nagrodę wyślemy pocztą. 
Hasło brzmiało: „Dzień Ojca”.

Krzyżówka z Michałem Kleofasem

NA KOŃCU JĘZYKA

Europa, Afryka  
i inne części świata

CZYTELNICY I MY

LIST
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POZIOMO
1) mieszkanka San Miguelito w Ameryce 
Środk., 7) warzywo na amerykańskie Za-
duszki, 8) dawne granice miasta, 9) awan-
tura, chryja, 10) porozumiewa się na migi, 
12) znawca piękna, 13)  w brydżu – brak 
jednego koloru u gracza, 15) producent 
desek, 17) oprogramowanie reklamo-
we, bezpłatne, 18) ser owczy o ostrym 
smaku, 20) sos do pizzy, 21) przyczepa do 
transportu samochodów, 22) więcej niż 
tydzień, 24) marka znanego piwa, 26) let-
ni dywan na Wielkiej Krokwi, 28) zaprze-
czenie, 31) jedna z Wysp Marshalla,  
32) kłopot, zgryz, 33) model toyoty, 
34) Michał Kleofas, kompozytor poloneza 
„Pożegnanie Ojczyzny”.

PIONOWO
1) wspólnik, towarzysz, 2) gołe, bez ubra-
nia, 3) jedyne w Polsce jest w Warszawie,  
4) sportowy but, 5) poborca z gazowni, 
6) wyspa z lemurami, 11) Anita Włodar-
czyk albo Kamila Skolimowska, 14) Mur-
phy, znany aktor amerykański, 16) okresy 
godowe jeleni, łosi, 19) gatunki pszenic 
o ostrym kłosie, 20) … -Koźle, miasto 
w Opolskiem, 23) kanalia, szuja, 25) ga-
tunek żółtego sera, 27) forma płatności, 
29) porowate różnokolorowe w łazience,  
30) tłuszcz kuchenny.

(kas)

Rozwiązaniem jest hasło składające się 
z liter w szarych kratkach czytanych 
poziomo oraz w niebieskiej kolumnie 
pionowej.

Słowo szacunek w języku polskim 
oznacza coś szerszego, głębszego niż 
słowo respekt stosowane w takich przy-
padkach zwłaszcza w języku angielskim. 
Mówiąc szacunek, wyrażamy w Polsce 
szczególne uznanie dla osoby, dla war-
tości, które ona reprezentuje, a mówiąc: 
respekt wobec osoby, mówimy tylko, że 
respektujemy prawa jej należne. 

Prowadząc rozważania nad tymi wy-
żej wymienionymi określeniami docho-
dzimy do wniosku, że problem głównie 
tkwi nie w osobach, a w wartościach, któ-
re one reprezentują. Trudno mi się pogo-
dzić z myślą, że mam wyrażać szacunek 
wobec zachowań i działań aspołecznych, 
łagodnie mówiąc, anormalnych. Byłoby 
to obłudne z mojej strony.

Powoływanie się na jakieś nieokre-
ślone wartości traktuję jako zabieg reto-
ryczny. Koniecznie trzeba określić, jakie 
wartości mamy na myśli. I tu trzeba 
powiedzieć, że wartości, a zwłaszcza 

ich hierarchia, często nie są wspólne. 
Z punktu widzenia nurtu filozoficznego 
zwanego personalizmem chrześcijańskim 
wyróżnić należy wartości wyższe, pod-
stawowe, czyli egzystencjalne, i niższe, 
czyli przyjemnościowe. Mówiąc o warto-
ściach, mamy na myśli przede wszystkim 
wartości wyższe ujęte w aksjologicznym 
zbiorze zawierającym takie wartości, 
jak prawość, wierność, poczucie odpo-
wiedzialności, poszanowanie prawdy, 
dobroć. Ten zbiór nabiera wartości do-
piero w odniesieniu deontologicznym, tj. 
powinnościowym do osoby ludzkiej.

Odejścia od tych wartości mają swe 
odpowiedniki w zbiorze antywartości, 
jak nieprawość, niewierność, zdrada, 
odstępstwo, lekceważenie obowiązku, 
lenistwo, kłamstwo, fałsz, oszustwo, po-
zoranctwo, krzywoprzysięstwo, egoizm, 
chciwość, niesprawiedliwość, złość, nie-
nawiść, agresja, zemsta. Niektórzy ludzie 
chętnie szermują słowem wartości bez 

większego zastanowienia, co chcieliby 
wyrazić, a nawet dla osiągnięcia swoich 
celów nie rezygnują z wyżej wymienio-
nego katalogu antywartości.

Ze słowami szacunek, respekt wiąże 
się pojęcie tolerancji. Głoszą ją często lu-
dzie przewrotni, którzy wcale nie są to-
lerancyjni. Domagają się tylko dla siebie 
tolerancji, tolerowania różnych dewiacji, 
ekscesów, amoralnych zachowań. Jeżeli 
spotykają się ze sprzeciwem oponenta, 
częstują go obelgami, epitetami w rodza-
ju ciemnogród, mohery, katole, rasiści, 
faszyści, homofoby, szowiniści itp. Tak 
więc głoszona przez nich tolerancja nie 
jest wysokiego lotu. Wręcz przeciwnie, 
jest dowodem ich nietolerancji ze wzglę-
du na odmienne poglądy i wyznawaną 
wiarę.

Gdańsk 28 lipca 2019 r.

lek. med. Zbigniew Bulczak

Szacunek – Respekt
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Pomorski Katyń
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALBORK, plac Słowiański 4 
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047 
malbork@solidarnosc.gda.pl
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„Kaszubska Golgota” – tak mówi się 
o Piaśnickich Lasach. Dla mnie to dru-
gi Katyń, a może nawet pierwszy, bo to 
najpierw Niemcy, a potem ich śladem 
Rosjanie, mordowali polską inteligen-
cję. I – o ironio losu – te dwa miejsca 
są do siebie podobne. Tu i tam rosną 
sosny, których pnie są tak czerwone, 
jakby były pomalowane krwią niewin-
nych ludzi.
Sosny zapamiętały dzieje waszej zbrodni
Te salwy wiecznie będą huczały  
w ich szumie. 

Ten fragment wiersza „Wrzosy” 
Franciszka Fenikowskiego bardzo ob-
razowo oddaje atmosferę wydarzeń 
z jesieni 1939 roku. We wszystkich 
opracowaniach Las Piaśnicki uznaje 
się za jedno z największych miejsc bez-
pośredniej eksterminacji nie tylko na 

Na północ od Wejherowa, po przekroczeniu rzeki, droga w kierunku Krokowej 
wiedzie pod górę. Kiedy już osiągnie najwyższy punkt, po obu jej stronach roz-
ciąga się piękny sosnowy las – to Puszcza Darżlubska. Można po niej wędrować 
we wszystkie pory roku. Około sześciu kilometrów dalej, jadąc przez ten las, 
za stojącym po lewej stronie przystankiem autobusowym, znajduje się asfal-
towy zjazd do Sanktuarium Piaśnickiego. Jeśli tam nie skręcimy, a pojedzie-
my prosto, dotrzemy do stojącego przy sporym placu pomnika Ofiar Piaśnicy. 
Wzniesiono go w 1955 roku, wmurowując w niego trzy urny z ziemią: z obozu 
koncentracyjnego Stutthof, z Westerplatte oraz z Piaśnicy. Ma przypominać 
o tragedii, jaka rozegrała się w tych lasach jesienią 1939 roku.

Pomorzu, ale i w Europie z okresu II 
wojny światowej. To właśnie tam, tuż 
po wybuchu wojny, Niemcy rozstrzeli-
wali mieszkańców Wybrzeża i Kaszub, 
głównie przedstawicieli inteligencji. 
Byli to duchowni, nauczyciele, urzędni-
cy, policjanci, obrońcy Helu, prawnicy, 
rzemieślnicy, rolnicy… z Wejherowa, 
Pucka, Gdyni, Gdańska, Redy, Rumi, 
Kartuz, a także z okolicznych wiosek. 
Ginęli starzy i młodzi, małe dzieci, 
mężczyźni, kobiety. Wśród nich byli 
też Żydzi, chorzy psychicznie przy-
wożeni z niemieckich zakładów lecz-
niczych oraz Niemcy, których uznano 
za przeciwników reżimu Hitlera, a na-
wet Czesi. Razem, według oficjalnych 
źródeł, zamordowano około 14 tysięcy 
osób. Chociaż przypuszcza się, że Lasy 
Piaśnickie, a dokładnie obszar obej-

mujący 250 hektarów, kryją znacznie 
więcej ofiar. Pierwsze aresztowania 
Polaków odbyły się już 1 września 
1939 roku. W Gdyni w dniach 14–30 
września aresztowano około 20 tysięcy 
mężczyzn. Część z nich zginęła właśnie 
w Piaśnicy.

Eksterminacji Polaków w Piaśni-
cy dokonywano zgodnie z żądaniem 
Adolfa Hitlera i z precyzją niemal 
zegarmistrzowską przeprowadzał ją 
Albert Maria Forster – niemiecki po-
lityk, który w latach 1939–1945 pełnił 
funkcję namiestnika Okręgu Rze-
szy Gdańsk-Prusy Zachodnie. To on 
w październiku 1939 roku mówił w 
Wejherowie: Musimy ten naród wytę-
pić od kołyski począwszy. Nawoływał 
do bezwzględnego usunięcia Polaków, 
do całkowitego zniemczenia Pomorza 
w ciągu dziesięciu lat. Forster mordo-
wał przy współudziale Wehrmachtu, 
żandarmerii i innych służb policyjnych, 
SS, gestapo i Selbstschutzu.

Asfaltowa droga prowadząca w głąb 
lasu, do Sanktuarium Piaśnickiego, po 
1,5 kilometra kończy się leśnym par-
kingiem. Dalej do grobów, pomników 
i kaplicy idzie się pieszo. Miejsc, które 
powinno się zobaczyć, jest wiele. Już 
przy parkingu znajduje się wymowna 
wystawa umieszczona na dużych plan-
szach. Wzdłuż asfaltowej drogi stoją, 
ułożone ze sporych kamieni, stacje dro-
gi krzyżowej. W wielu miejscach można 
spotkać tablice kierujące do konkretne-
go grobu albo wskazujące na miejsce 
martyrologii. Znajduje się tam 26 mo-
gił, są dwa paleniska, w których palono 
zwłoki, legowisko więźniów z obozu 

koncentracyjnego Stutthof przywiezio-
nych do Piaśnicy, aby kopali groby dla 
rozstrzeliwanych, a potem i oni zostali 
zabici. Stoją też pomniki: błogosławio-
nej siostry Alicji Kotowskiej, gdyńskich 
księży jezuitów, leśników kaszubskich, 
jest grób nadleśniczego Romana Ku-
niewskiego i wielu innych.

Po II wojnie światowej Piaśnica stała 
się miejscem manifestacji patriotycznych 
i religijnych. Powstał tam ołtarz polowy 
w formie kaplicy, są też mniejsze ka-
pliczki, a nawet pomnik z misiem, gdzie 
umieszczono napis: „Dlaczego dzieci 
odeszły. Kto się będzie ze mną bawił”.

Tekst i zdjęcia Maria GiedzRzeźby więźniów Stutthofu zamordowanych w Piaśnicy.

Piaśnica, polowy ołtarz, kaplica mauzoleum.

Piaśnicka Pieta.


