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W Sejmie o płacy minimalnej Polityka jest kwestią 
moralności

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda przedstawił w Sejmie obywatelski 
projekt ustawy o płacy minimalnej (więcej 
piszemy o nim w Raporcie na str. 9). – Jestem 
tu dziś w imieniu blisko 350 tysięcy Polaków, 
którzy swoim podpisem poparli projekt 
ustawy o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę – powiedział Duda 
podczas pierwszego czytania projektu ustawy 
w parlamencie. Przewodniczący „S” przed-
stawił posłom statystyki Głównego Urzędu 
Statystycznego, z których wynika, że odsetek 
pracowników żyjących w rodzinach, w któ-
rych poziom wydatków był niższy od mini-
mum egzystencji, wyniósł w 2010 roku  aż 
12 proc. – Nie ma nic gorszego, bardziej 
poniżającego pracownika, niż niemożność 
utrzymania siebie i rodziny pomimo ciężkiej, 
uczciwej, trwającej cały miesiąc pracy! – pod-
sumował Duda. Przypomnijmy, że zapropo-
nowany przez „S” mechanizm zakłada dojście 
– w tempie zgodnym ze wzrostem PKB – do 
płacy minimalnej na poziomie 50% przecięt-
nego wynagrodzenia. Jak na razie rząd, pod 
presją wyborów, zgodził się na jednorazowe 
podniesienie płacy minimalnej od 1 stycznia 
2012 r. do kwoty 1500 zł brutto.

Spotkanie kolejowych 
związków zawodowych
14 września przewodniczący Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ „S” Henryk Grymel oraz 
jego zastępca Henryk Sikora wzięli udział 
w spotkaniu wszystkich związków zawodo-
wych działających na kolei z przedstawicie-
lami rządu, parlamentu oraz pracodawców 
kolejowych. Celem spotkania była dyskusja 
o bieżącej i przyszłej sytuacji kolei w Polsce. 

„Solidarność” w zespole 
ekspertów energetycznych
NSZZ „Solidarność” była jednym z inicjatorów 
powołania 8 września specjalnego zespołu 
ekspertów energetycznych. Jednym z celów no-
wego podmiotu jest analiza społeczno-gospo-
darczych skutków wdrożenia unijnego pakietu 
klimatyczno-energetycznego, w tym pomoc 
rządowi w wypracowaniu polskiego stanowiska 
ws. limitów emisji CO2. Przedstawicielem „S” 
w zespole został przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik.

„Nie” dla umów śmieciowych
O przeprowadzeniu przez „Solidarność” 
dużej kampanii społecznej zwalczającej tzw. 
umowy śmieciowe zadecydowali 23 września 
członkowie Komisji Krajowej podczas obrad 
w Zakopanem. W przyjętym stanowisku 
związkowcy uznali problem umów śmiecio-
wych za „jeden z najistotniejszych problemów 
dzisiejszego rynku pracy”. – Walka z umo-
wami, które krzywdzą pracowników, będzie 

jednym z priorytetów dla naszego Związku na 
najbliższe miesiące – oświadczył w Zakopanem 
przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.
Związkowcy opowiedzieli się za pozostawie-
niem pakietu kontrolnego akcji Polskich Kolei 
Linowych w rękach podmiotu publicznego. 
– Daje to rękojmię zachowania miejsc pracy 
dla pracowników zatrudnionych w PKL, 
a także zachowanie ich społecznej misji 
– zaznaczono w stanowisku. 
Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko 
w sprawie wypowiedzenia od 1 lipca przez 
Związek Pracodawców Kolejowych Po-
nadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
Zdaniem członków KK, takie postępowanie 
ma „znamiona konfrontacji, prowadzącej do 
sprowokowania niepokojów społecznych na 
kolei”. Związkowcy zaapelowali do ZPK oraz 
rządu o wycofanie się z tej decyzji. – Będzie 
to dowodem powrotu na drogę dialogu 
z partnerami społecznymi i uwiarygodni 
planowane procesy zmian własnościowych 
w spółkach kolejowych. W przypadku niewy-
cofania się pracodawców z wypowiedzenia 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego „So-
lidarność” podejmie działania statutowe, do 
strajku włącznie – podkreślono w stanowisku. 
Wieczorem członkowie Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” obejrzeli zawody Pucharu „Soli-
darności” w Skokach Narciarskich na Igielicie. 
W drugim dniu obrad członkowie KK wzięli 
udział w szkoleniu realizowanym w ramach 
projektu UE „Zarządzanie wiekiem jako 
czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny 
przedsiębiorstw.” Szkolenie poprowadzili 
Jarosław Chybicki i Marian Krzaklewski. 

Manifestacja w Kwidzynie

Krajowej Piotr Duda oraz Janusz Śniadek, 
a także liczne delegacje związkowe oraz 
władze miasta z prezydentem Wojciechem 
Szczurkiem. Uroczystości rozpoczął modlitwą 
gdyński duszpasterz ludzi pracy ks. Sławomir 
Decowski. Następnie złożono kwiaty, a na 
pomoście nad przystankiem Gdynia Stocznia 
nastąpiło otwarcie wystawy „Gdyńskie Drogi 
do Niepodległości”, autorstwa członków 
stowarzyszenia Pomorska Inicjatywa Historycz-
na. Odsłonięcia dokonali wspólnie Piotr Duda, 
Wojciech Szczurek oraz Andrzej Kołodziej, 
przywódca strajku sierpniowego w ówczesnej 
Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 

Zwolnienia w Mostostalu 
Chojnice
25 września rozpoczęły się zwolnienia 
w Mostostalu Chojnice. Pracę ma stracić co 
najmniej 100 z 500-osobowej załogi. Firma 
znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej, 
od 8 sierpnia zarządza nią syndyk. Powodem 
takiej sytuacji jest brak portfela zamówień. 
Jak mówi Stanisław Kowalik, przewodniczą-
cy Komisji Zakładowej „Solidarności”, związki 
zawodowe nie mogą już nic zrobić, wszelkie 
decyzje należą do syndyka. Współpracę z nim 
„Solidarność” ocenia jednak jako dobrą. Aby 
utrzymać zatrudnienie, Mostostal musiałby 
mieć zakontraktowaną produkcję w wyso-
kości 1000-1200 ton miesięcznie, co dałoby 
40 tys. roboczogodzin. Obecnie obłożenie 
kontraktowe wynosi 100% tego poziomu we 
wrześniu, ale już w październiku tylko 60%, 
a na listopad i grudzień w ogóle brak kon-
traktów. Jak mówi Stanisław Kowalik, szansą 
może być powrót inwestora budującego 
most w Toruniu. Wcześniej chojnicki zakład 
stracił ten kontakt na rzecz Mostostalu Płock, 
obecnie jest szansa, że część zamówień (2500  
z 10 tys. ton) wróci na Pomorze.

Służba przy grobie  
bł. księdza Jerzego 
Służba przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki 
i w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie 
trwa nieprzerwanie od 1984 roku, kiedy to 
zamordowano kapelana „Solidarności”. Za-
szczytną służbę pełnią członkowie „Solidarności” 
z całej Polski. Nasz region także wielokrotnie 
brał w niej udział. Apelujemy o spełnienie 
naszego moralnego obowiązku wobec Tego, 
który oddał swoje życie za naszą sprawę 
i zgłoszenie się do pełnienia zaszczytnej służby. 
Zgłaszać mogą się pojedyncze osoby, a także 
6-8 osobowe grupy. Wszyscy chętni proszeni 
są o kontakt ze swoimi strukturami zakłado-
wymi lub kierownikami oddziałów ZRG, a za 
ich pośrednictwem do Krzysztofa Żmudy, 
regionalnego koordynatora służb.

Spotkania grupy modlitewnej
W październiku Duszpasterstwo Ludzi Pracy 
Archidiecezji Gdańskiej w ramach spotkań 
grupy modlitewnej zaprasza do udziału 16 
października 2011 r. w XVIII Gdyńskiej 
Pieszej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Babich 
Dołów). Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej www.solidarnosc.gda.pl. 

– Polska nie jest własnością zwycięskich 
ugrupowań politycznych. Jest domem całej 
wspólnoty narodu. Wobec niego służebną rolę 
powinna sprawować polityczna władza. Poli-
tyka jest kwestią moralności, jest przestrzenią 
wielkiej odpowiedzialności za dobro wspólne 
– mówił w homilii metropolita gdański Sławoj 
Leszek Głódź podczas uroczystej mszy świętej 
w bazylice św. Brygidy 31 sierpnia.
Główne obchody 31 rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych rozpoczęły się 
mszą świętą. Do bazyliki pw. św. Brygidy. 
przybyli: były prezydent Lech Wałęsa, władze 
Komisji Krajowej, Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego, związkowe poczty sztandarowe, 
władze miasta, samorządowcy, parlamenta-
rzyści, członkowie i sympatycy „Solidarności”.
W homilii metropolita gdański Sławoj Leszek 
Głódź powiedział, że wspólnota ludzka, która 
przez lata zbierała się pod sztandarami „Soli-
darności”, przetrwała. – Niektórzy przed laty 
tworzyli tę wspólnotę, wybrali inną drogę, 
ktoś z nich przepraszał za „S”, ktoś przeko-
nywał, że „S” to już zapisana karta, ktoś inny 
powtarzał, że to związek kombatantów, a in-
ni, że nadchodzi zmierzch czasów związków 
zawodowych. Mówicie o waszych zadaniach 
i obowiązkach, których nie umniejszyło to, że 
wasze działanie ma miejsce w wolnej Polsce 
– stwierdzał arcybiskup.
Po mszy świętej uczestnicy obchodów udali 
się pod pomnik Poległych Stoczniowców 
i historyczną drugą bramę Stoczni Gdańsk. 

Uczcijmy Antoniego 
Browarczyka 
Trwa inicjatywa upamiętnienia postaci Anto-
niego Browarczyka, który zginął 17 grudnia 
1981 roku w Gdańsku. Jako 20-letni człowiek 
trafiony został strzałem w głowę podczas
rozpędzania demonstracji w Gdańsku, koło 
byłego budynku KW PZPR. W akcji uczestni-
czą m.in. członkowie jego rodziny, koledzy 
z Gdańskiej Zaspy, kibice Lechii (był kibicem), 
FMW, środowisko NSZZ „Solidarność”. Więcej 
informacji jest na stronie internetowej stowa-
rzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej www.
fmw.org.pl. Tam też znajdują się formularze list 
do podpisów pod petycją skierowaną do pre-
zydenta Gdańska o wyrażenie zgody na tablicę 
pamiątkową. Jej odsłonięcie miałoby nastąpić 
na dzień przed 30 rocznicą śmierci Antoniego 
Browarczyka, czyli 16 grudnia br.

Obchody Sierpnia ’80 
w Gdyni
Obchody rocznicowe w Gdyni tradycyjnie 
rozpoczęły się o godzinie 9 przy pomniku Ofiar
Grudnia 1970 r. obok przystanku Szybkiej Kolei 
Miejskiej Gdynia Stocznia. Na to symboliczne 
miejsce przybyli członkowie i sympatycy „Soli-
darności”. Obecny był przewodniczący Komisji 

23 września w Kwidzynie odbyła się mani-
festacja organizowana przez Region Elbląski 
NSZZ „S”. Demonstrowano pod hasłem: „Tak 
dla bezpiecznej, godziwie wynagradzanej 
pracy oraz rzeczywistego dialogu społecznego” 
oraz przeciwko tzw. umowom śmieciowym 
(umowom cywilnoprawnym) oraz zatrudnianiu 
przez agencje pracy tymczasowej. W manife-
stacji wzięło udział kilkaset osób, w tym liczna 
reprezentacja Regionu Gdańskiego. Demon-
stranci dotarli do kwidzyńskich zakładów pra-
cy, w których następują zwolnienia grupowe 
oraz tych, w których większość zatrudnionych 
nie ma stałych umów o pracę. Manifestanci 
wręczyli petycje w starostwie powiatowym 
oraz w urzędzie miasta. Samorząd lokalny nie 
posiada uprawnień do zmiany prawa, adresaci 
petycji obiecali, że przekażą je do władz wo-
jewódzkich. 
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Czy warto iść 
na wybory?

ŁUKASZ KORZENIEWICZ, członek 
Komisji Zakładowej „S” przy 
Polskim Rejestrze Statków

– Warto iść na głosowanie. Więcej – je-
stem za tym,  żeby wprowadzić obowiązek 
udziału w wyborach, a za uchylanie się od 
niego karać finansowo. Takie rozwiązania 

funkcjonują w niektórych krajach. Moim zdaniem, związki 
zawodowe nie powinny angażować się w politykę, jednak 
tak jak każda organizacja społeczna mają prawo wskazy-
wać, które ugrupowania bądź którzy kandydaci reprezen-
tują zbliżony program. To opiniotwórcza rola organizacji 
społecznych.

SŁAWOMIR WIERZBA, członek 
Komisji Międzyzakładowej „S” 
Stoczni Gdańskiej

– Uważam, że na wybory trzeba iść. Jeśli 
wszyscy będą mówili, że nie warto, to na 
pewno nic się w tym kraju nie zmieni. Oso-
biście będę namawiał osoby ze swojego 

otoczenia do udziału w głosowaniu, bez wskazywania im, 
kogo mają poprzeć.

EUGENIUSZ DOSZ, członek 
Komisji Międzyzakładowej „S” 
w Grupie Lotos

– Oczywiście, że pójdę na wybory. Bio-
rę udział we wszystkich głosowaniach, od 
kiedy mamy w Polsce demokrację. Będę do 
tego namawiał innych i dopilnuję, aby cała 

moja rodzina wzięła udział w wyborach. „Solidarność” po-
winna aktywnie zachęcać do uczestnictwa w głosowaniu, 
może też wskazywać kierunki, jakimi powinni sugerować 
się wyborcy przy urnach. Po pierwsze, Związek też ma swo-
je potrzeby i cele, po drugie zaś, to przecież właśnie dzięki 
„Solidarności” w ogóle możemy obecnie brać udział w wy-
borach.

ADAM SMARZYŃSKI, zastępca 
przewodniczącej Komisji 
Podzakładowej „S” w PGNiG 
– Pomorskim Oddziale Obrotu 
Gazem

– Pójdę na wybory. To moje prawo i mój 
obowiązek. Poza tym każde wybory to na-

dzieja na zmiany. Nie będę namawiał do tego rodziny i zna-
jomych, ponieważ udział w wyborach to indywidualna wola 
każdej osoby. Każdy decyduje za siebie. Jednak „Solidar-
ność” jako związek zawodowy i jednocześnie organizacja 
społeczna ma prawo zachęcać do udziału w wyborach.

Oprac. (ach)

Obok spisu treści 

W numerze między innymi:

Chcesz mieć SERWIS 
– wypełnij ANKIETĘ!

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem Internetowego Biulety-
nu Informacyjnego „Solidarności” Regionu Gdańskiego prosimy o wy-
pełnienie ankiety, którą można pobrać z naszej strony internetowej www.
solidarnosc.gda.pl lub w siedzibie Regionu (pok. 105). Ankieta dostępna 
jest również w oddziałach Zarządu Regionu. iB

iS

1 września na zaproszenie KM NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej w Sali BHP zebrani 
spotkali się z Jarosławem Kaczyńskim. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Janusz 
Śniadek, Karol Guzikiewicz i Andrzej Gwiazda.

Polsce potrzebna jest „Solidarność”, str. 19

We Wrocławiu wśród związkowców z całej Europy, m.in. z Hiszpanii, Norwegii, 
Węgier, Litwy, Niemiec, Portugalii, Czech, zdecydowaną większość stanowili 
członkowie NSZZ „Solidarność”, w tym ponad 500 osób z Regionu Gdańskiego. 

„Solidarność” wysłała sygnał, str. 5

– Największe szanse przekonania do siebie mają kandydaci znani, atrakcyjni 
fizycznie (ale nie aż tak atrakcyjni, że wyborca popada w kompleksy), posiadający 
zdolność uwodzenia – mówi w naszej rozmowie Krystyna Kmiecik-Baran.

Czy czekają nas rządy celebrytów, str 6
– Nie będziemy biernie patrzeć, jak zwalnia się z pracy i szykanuje naszych 
kolegów – mówi Zbigniew Sikorski, przewodniczący Sekcji Krajowej Mleczarstwa 
i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”. – W ich obronie organizujemy akcję 
protestacyjną przed siedzibą Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Cuiavia”.
W obronie bezpodstawnie zwolnionych, str. 7

9 października odbędą się wybory parlamentarne. Kończy się kadencja Sejmu VI 
kadencji. Sprawdziliśmy, jak ten czas wykorzystali parlamentarzyści i ministrowie, 
z premierem na czele, oraz porównaliśmy ich dorobek z Sejmem V kadencji.

Parlament i rząd do tablicy, str. 8

Za nami rozstrzygnięcie dziewiątej edycji rozdziału środków z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, że Fundusz Stypendialny NSZZ 
„Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w 2003 roku. 
Stypendyści „Solidarności”, str. 11

Marek Albecki jest przewodniczącym związku w Gościcińskiej Fabryce Mebli Klo-
se już trzecią kadencję. W fabryce mebli zatrudnionych jest około 380 pracowni-
ków. Prawie 60 procent z nich należy do „Solidarności”.

„Solidarność” to ludzie, str. 12

Udział w wyborach jest obywatelskim obowiązkiem. Bierność i rozczarowanie 
do elit politycznych nie zwalnia od odpowiedzialności za kraj. Kartka wyborcza 
umożliwia rozliczenie polityków z ich dokonań i ich zaniechań. 

Decyduj! Wybory 2011, str. 13

Niewątpliwie najważniejszym wydarze-
niem października będą wybory parlamen-
tarne. Znów każdy z dorosłych Polaków zada 
sobie pytanie „iść” czy „nie iść”, a jeżeli tak, 
to na kogo oddać swój głos. Część wyborców 
o zdecydowanych poglądach wie, na jakie 
ugrupowanie zagłosuje, co więcej – zagłosuje 
bez względu na wszystko. To tak zwany twar-
dy elektorat. O wyniku wyborów rozstrzygną 
jednak niezdecydowani, którzy co prawda 
zamierzają iść głosować, ale jeszcze nie wie-
dzą na kogo. I właśnie do tych osób partie 
kierują swoje kampanie. Stąd billboardy i pla-
katy na ulicach, które niosą jedynie informa-
cję, czy kandydat ładnie wyszedł na zdjęciu 
(a w dobie Photoshopa nie jest to rzeczą zbyt 
trudną) i jak ma na nazwisko. Stąd również 
wystawianie przez partie na swoich listach 
gwiazd sportu czy znanych artystów, którzy 
co prawda w swoich dziedzinach osiągnęli 
wiele, ale niekoniecznie znają się na polityce. 
Miejmy nadzieję, że niewielu z nich znajdzie 

się w przyszłym parlamencie (Czy grożą nam 
rządy celebrytów?, str. 6).

Namawiam nie tylko na pójście na wybory, 
ale na zadanie sobie trudu i znalezienie takie-
go kandydata, który najlepiej reprezentować 
będzie Państwa interesy. Warto zaznajomić się 
z programami wyborczymi, ale może jeszcze 
bardziej warto dowiedzieć się, co kandydat 
do parlamentu zrobił do tej pory. Jeśli już był 
w Sejmie czy w Senacie, to jak głosował nad 
ustawami, które są ważne dla zwykłego oby-
watela (Jak decydowali wybrańcy narodu?, 
str. 21). Jeśli nie zasiadali jeszcze w parlamen-
tarnych ławach, to czy sprawdzili się np. jako 
związkowcy czy samorządowcy (Skończyć 
z wykorzystywaniem „Solidarności”, str. 14, 
Jestem zwolennikiem solidarnego państwa, 
Od konspiry do prezydentury, str. 15, Medial-
ny Matrix mówi, jak i o czym mamy myśleć, 
Garnitur nałożony na roboczy drelich, str. 18, 
Solidarne rozumienie rynku, str. 21).

Małgorzata Kuźma

Trwa zbiórka na budowę pomnika ks. prałata Henryka 
Jankowskiego, kapłana zasłużonego dla wolności naszej 
Ojczyzny, Gdańska i NSZZ „Solidarność”. Udało się uzyskać 
zgodę na publiczną zbiórkę pieniędzy poprzez wpłaty na 
konto bankowe.
Pomnik ma stanąć przy bazylice św. Brygidy w Gdańsku. 
Autorem projektu jest Giennadij Jerszow, artysta rzeźbiarz 
z Gdańska.
Każda złotówka pomoże nam zrealizować tę szczytną ideę. 
Całkowity koszt budowy pomnika wraz z zagospodarowa-
niem otoczenia wyniesie około 130 tysięcy złotych. Prosimy 
o wpłaty na konto: Społeczny Komitet Budowy Pomnika
ks. Henryka Jankowskiego
nr konta: 
37 1130 1121 0006 5595 7520 0001

Budujemy pomnik
KS. HENRYKA JANKOWSKIEGO
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Ministerstwo Obrony 
Narodowej potwierdziło 
zamówienia wieloletnie 
w sektorze zbrojenio-
wym. To główny efekt 
porozumienia zawartego 
30 sierpnia z przedstawi-
cielami rządu przez Krajo-
wy Komitet Protestacyjny 
Zakładów Przemysłu Zbro-
jeniowego.

Porozumienie, a dokładnie 
„Protokół uzgodnień strony

społecznej i rządowej w spra-
wie postulatów Krajowego
Komitetu Protestacyjnego Za-
kładów Przemysłu Zbrojenio-
wego”, zakłada zamówienia 
publiczne w „zbrojeniówce” 
w 2012 r. na kwotę 3,5 mld zł, 
a w 2013 r. na 1,8 mld zł. In-
formacje o wielkości środków 
przeznaczanych przez rząd 
na zamówienia zakłady zbro-
jeniowe będą otrzymywały 
do 2018 r. Rząd zobowiązał 
się ponadto do uwzględnie-
nia propozycji związkowców 
w wieloletnich planach dla tej 
gałęzi przemysłu. Chodzi m.in. 
o realizację „Programu kon-
solidacji i wspierania roz-
woju polskiego potencjału 

obronnego” oraz działania 
zapobiegające negatyw-
nym skutkom wchodzącej 
w życie unijnej dyrekty-
wy nr 81, która umożliwi 
zagranicznym koncernom 
uczestnictwo w przetar-
gach na dostawy dla pol-
skiej armii (np. wprowa-
dzenie wyłączeń w takich 
przetargach). Odpowiednie 
rozporządzenie ma przy-
gotować odpowiedzialny 
za takie procedury Urząd 
Zamówień Publicznych. 
Pracownicy sektora zbroje-
niowego oczekują również 
promocji polskiego sprzętu 
na rynkach zagranicznych 
oraz zwiększonych środ-
ków na prace badawczo-
-rozwojowe. W tej ostatniej
kwestii rząd zobowiązał do
dokapitalizowania Grupy 
Bumar. Nowe środki mają 
być przeznaczone właśnie 
na prace badawcze.

Protokół ze strony rządo-
wej podpisali podsekretarze 
stanu: MON Marcin Idzik, 
Ministerstwa Skarbu Państwa
Mikołaj Budzanowski oraz 
Ministerstwa Gospodarki Ra-
fał Baniak. Sygnatariuszem 

Jest porozumienie
ze strony społecznej był m.in.
przewodniczący Sekcji Krajo-
wej Przemysłu Zbrojeniowego 
Stanisław Głowacki.

Jednym z członków pre-
zydium Krajowego Komitetu 
Protestacyjnego był Edward 
Zbucki, szef Komisji Mię-
dzyzakładowej „Solidarno-
ści” w Radmorze. – Jeste-
śmy zadowoleni z zawartego 
porozumienia. Najważniejsze, 
że rząd potwierdził zamówie-
nia wieloletnie – tak Zbucki 
skomentował zakończenie 
ogólnopolskiego pogoto-
wia strajkowego w sekto-
rze zbrojeniowym. Jak dodał, 
w Radmorze sytuacja „nie jest
aż tak zła” jak w innych zakła-
dach tej gałęzi przemysłu, jed-
nak pracownicy firmy wpro-
wadzili pogotowie strajkowe,
solidaryzując się z postulatami
całego sektora.

Krajowa Sekcja Przemysłu 
Zbrojeniowego NSZZ „Soli-
darność” zapowiada, że będzie 
na bieżąco monitorować reali-
zację zawartego porozumienia 
i podejmować na tej podstawie
stosowne działania.

Adam Chmielecki

– Wielu z was, bracia i siostry, przeszło lub wciąż przechodzi 
przez lekcję liberalnej doktryny w polskim wydaniu. To mani-
pulacje prawem pracy, zwolnienia grupowe, wydłużany czas 
pracy, obniżane zarobki... – mówił w swojej homilii ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź, wygłoszonej 18 września podczas 29. 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasnej Górze.

na skale. Zaapelował, by w wy-
borach wybrać godnych repre-
zentantów, gwarantów wolności 
słowa i wyznania. 

Punktem kulminacyjnym te-
gorocznej pielgrzymki była uro-
czysta msza święta odprawiona
17 września. Podczas homilii ks. 
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź  
mówił m.in. o pogłębiającym 
się rozwarstwieniu społecznym,
bezrobociu, ubóstwie, które do-

tyka coraz większą grupę osób. 
Wskazał, że ludziom wmawia 
się, że to skutek praw ekonomii, 
których nie da rady się  przekre-
ślić.– A może nie jest tak? Może
gdzie indziej trzeba szukać 
przyczyn takiego stanu rzeczy?
Uświadomić sobie, że to właśnie 
liberalne myślenie nieakcep-
tujące wpływów o charakterze 
moralnym „doprowadziło do 
systemów i rozwiązań, które
podeptały wolność osoby i grup 
społecznych i które nie były 
w stanie zapewnić sprawiedli-
wości”. Tak naucza Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI w encyklice 
Caritas in veritate – mówił ks. 
abp Leszek Sławoj Głódź. Za-
apelował także o udział w wy-
borach parlamentarnych i świa-
domy wybór. – Mamy wybrać 
tych, którzy w Sejmie i Senacie 
będą stanowić prawo, a zwycię-
skie ugrupowanie lub koalicja 
przejmie ster nawy państwowej
– odpowiedzialność za los pań-
stwa, politykę polską, wspólnotę
ojczyzny – tłumaczył ks. abp Le-
szek Sławoj Głódź.

Na Ogólnopolską Piel-
grzymkę Ludzi Pracy na Jasną 
Górę wybrało się ponad pięć-
dziesiąt tysięcy członków „So-
lidarności”. Licznie reprezen-
towany był Region Gdański.

29 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY

„Nie” dla liberalnej doktryny

Porywające słowa wypo-
wiedział do pielgrzymów 
podczas wieczornej mszy 

św. dzień wcześniej ordynariusz 
– krajowy duszpasterz ludzi pracy
ks. bp Kazimierz Ryczan. Pod-
kreślił, jak ważna jest „Solidar-
ność” w tych trudnych czasach 
i prawo do godnej pracy i płacy. 
Przypomniał, iż Unia Europejska 
bez wartości chrześcijańskich 
budowana jest na piasku, a nie
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Znowu mówi się o polskim 
umierającym przemyśle 
okrętowym. W dodatku do 

„Rzeczpospolitej” (Rynki & Firmy 
z 21 września) pojawił się tekst pod
znamiennym tytułem „Na ratunek 
Stoczni Marynarki”. Mówi się w nim, 
ustami ekspertów, o tym, jak wielkie
szkody dla obronności kraju, a także 
w wymiarze ekonomicznym, przynosi 
likwidacja Stoczni MW, oznaczająca 
nieuchronną likwidację polskiej floty.

Przywołany jest raport o wszystko mówiącym tytule ,,Stocznia
Marynarki Wojennej jako element racji stanu Rzeczypospolitej
Polskiej”.

Rzuca się w oczy, powtarzany w depeszach za „Pulsem 
Biznesu”, sensacyjnie brzmiący tytuł ,,Stocznie szukają pracow-
ników nawet w Azji”. Przytaczana jest wypowiedź Andrzeja
Szwarca, reprezentującego firmę Crist (nowego właściciela
części Stoczni Gdynia): ,,Zakładaliśmy, że na koniec roku 
będziemy zatrudniać 1,4–1,5 tys. osób, a mamy około 1 tys. 
Moglibyśmy zdobyć tyle zamówień, że w przyszłym roku trzeba 
by podwoić zatrudnienie, ale nie mamy ludzi do pracy”. 

Mój Boże! Jaką cenę musimy zapłacić za odkrywanie na 
nowo najbardziej oczywistych prawd, które są znane od dawna.
Gospodarka rabunkowa ma zawsze ,,krótkie nogi”. Crist nie za-
trudnia w stoczni ludzi, tylko firmy. Ma nie pracowników, tylko
kooperantów opłacanych jednomiesięcznymi fakturami.

Zmuszani do samozatrudniania pracownicy, żeby zapewnić 
chleb rodzinie i sobie, są nieprawdopodobnie wykorzystywani.
To nie spółka, ale firma – człowiek odpowiada za czas pracy,
bezpieczeństwo i przepisy BHP, urlop itd. I nie daj Boże wypad-
ku. Dlatego bez wahania odchodzą z zawodu, gdy tylko nadarzy 
się okazja. Jak bardzo trzeba być pozbawionym wyobraźni albo 
zwyczajnie niekompetentnym, żeby przypuszczać, że w taki 
sposób da się prowadzić jakikolwiek poważny biznes. Świat to 
wie, bo nie bez powodu zarówno MOP, jak też UE w strategii
„Europa 2020” wzywają do ochrony i tworzenia dobrych miejsc 
pracy jako warunku rozwoju.  Dobre miejsce pracy – to stałe
zatrudnienie. W Polsce niszczy się dobre miejsca pracy, przy-
kładem są tak zwane kontrakty, które promuje  Ministerstwo
Zdrowia. W końcu sierpnia w Senacie w ustawie o działalności
artystycznej zaledwie paroma głosami przepadł zakaz zatrudnia-
nia na stały etat artystów.

Wracając do stoczni. Mija rok od czasu, kiedy karmiono
Polaków – ustami samego premiera – kłamstwem o Katarze.
Kłamstwo prysło, winnych nie ma. Rok później, w magazynie
„Gazety Prawnej” z 26–28 sierpnia br., ukazał się tekst „Stocz-
nie reaktywacja…” z podtytułami: „Gdynia kwitnie, Szczecin 
czeka” albo ,,Rozwój Stoczni Gdynia jest tak szybki, że zaczyna
brakować miejsca i rąk do pracy”. Jednym słowem – opty-
mizm. Obecne doniesienia „Pulsu Biznesu” przybliżają nas  do 
prawdy. Marnujemy nie tylko majątek i potencjał produkcyjny 
zamkniętych stoczni. Roztrwoniliśmy to, co najcenniejsze
– kapitał ludzki. Wbrew optymistycznemu tytułowi „Stocznia
reaktywacja...” przyjęta przez spółkę Crist polityka zatrud-
nienia wywołuje szkody prawie nieodwracalne. Niech to, co 
się dzieje w przemyśle stoczniowym, stanie się przestrogą dla
innych branż. Gospodarka rabunkowa na polskim rynku pracy 
i dyskryminacja stałego zatrudnienia przez politykę podatkową
już przynosi groźne skutki w całym kraju. Już mniej niż połowa 
pracujących Polaków ma stałe zatrudnienie (na czas nieokreślo-
ny). Tworzymy kolejną barierę rozwoju. Niszczymy przyszłość 
naszych dzieci. Zdumiewa mnie zupełna bierność i bezczynność 
większości, przecież uczciwych pracodawców, zatrudniających 
na etat, płacących należny ZUS itd. Pozwalają się oszukiwać. 
Nie tylko oni. To my wszyscy jesteśmy okradani, przejmując na
siebie ciężar utrzymywania systemów ochrony zdrowia i emery-
talnego. Działajmy, póki nie jest za późno.

Janusz Śniadek
Czytaj na blogu:  http://januszsniadek.salon24.pl

STOCZNIE przestrogą 
przed gospodarką 
rabunkową  
na rynku pracy



5Nr 10/październik 2011

ZWIĄZEK

– „Solidarność” udowodniła, że jest najbardziej mobilną orga-
nizacją związkową, dlatego jest tak mocno atakowana przez 
polityków – powiedział przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, komentując 
ogólnoeuropejską manifestację związków zawodowych, któ-
ra 17 września odbyła się we Wrocławiu. Kilkadziesiąt tysię-
cy osób protestowało przeciw łamaniu praw pracowniczych 
i przerzucaniu kosztów kryzysu na pracowników.

i jej koleżanki wierzą, że tak 
duża manifestacja i wsparcie 
ze strony związkowców z in-
nych krajów odniosą skutek.

Podobnie uważa Bogdan 
z Komisji Zakładowej w De-
stylarni Starogard Gdański. 
Do Wrocławia z jego firmy 
przyjechało 100 pracowni-
ków, większość, która nie 
miała w tym dniu zmiany. – 
Jeśli nie będzie się nic robić, 
nic się nie zmieni – uzasad-
niał swój udział w proteście.

Sygnał dla rządzących

Wśród demonstrantów z Re-
gionu Gdańskiego znaleźli się 
m.in. członkowie „Solidarności” 
z Gościcińskiej Fabryki Mebli 
Klose, Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych, Starko-
mu i Destylarni Sobieski ze Sta-
rogardu Gdańskiego, Mostostalu 
Chojnice, Stoczni Gdańsk, Stocz-
ni Gdynia, Stoczni Marynarki 
Wojennej, portu Gdańsk i portu 
Gdynia, PKP, PKP Energetyki, 
PKS Starogard, Poczty Polskiej, 
Polmleku-Maćków, Lotosu, Fle-
xtronicsu, Szkunera,  UM Gdy-
nia, Straży Miejskiej z Gdańska, 
Nadmorskiego Centrum Medycz-
nego, PLO, członkowie Sekcji 
Krajowej Pracowników Handlu 
reprezentujący poszczególne 
sieci (Bomi, Real, Biedronka), 
reprezentanci regionalnej Sek-
cji Oświaty, Organizacji Tere-
nowej ze Starogardu Gd. oraz 
pracownicy Zarządu Regionu. 
Większość z nich bezpośrednio 
z wrocławskiego protestu udała 
się na Pielgrzymkę Ludzi Pracy 
do Częstochowy.

Przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego Krzysz-
tof Dośla ocenił tę regionalną 
reprezentację „jako bardzo 

dobrą”, a frekwencję jako „za-
dowalającą”. – Manifestacja 
zawsze jest oznaką nieza-
dowolenia. To jest protest 
obywateli Europy przeciw 
niekorzystnemu rozwojowi 
wydarzeń społeczno-gospo-
darczych na naszym konty-
nencie. Ma być sygnałem dla 
rządzących, że cierpliwość 
społeczności europejskiej jest 
na wyczerpaniu. Pokazuje, 
że istnieje wspólny europejski 
interes pracowników. Tu jest 
jego manifestacja. Domagamy 
się przecież tego samego – aby 
kosztów kryzysu nie przerzu-
cać w nieskończoność na barki 
pracownicze, które już więcej 
udźwignąć nie mogą – powie-
dział Dośla.

Przewodniczący dodał, że 
Europa potrzebuje rozwoju, 
dobrych miejsc pracy oraz 
zmiany nastawienia ze strony 
polityków, którzy muszą za-
cząć rozmawiać nie na tematy 
zastępcze, a w sprawach na-
prawdę ważnych dla pracow-
ników.

W obronie kieszeni 
pracowników

Kolorowa i pokojowa mani-
festacja, dobrze przyjęta przez 
wrocławian, którzy pozdrawiali 
maszerujących związkowców, 
odbywała się pod hasłem „TAK 
dla europejskiej solidarności, 
TAK dla miejsc pracy i praw 
pracowniczych, NIE dla polityki 
cięć”. Nawiązał do tego prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
„Solidarności” Piotr Duda. 
– Nie możemy pozwolić, aby 
walka z kryzysem była pretek-
stem do walki z pracownikiem 
i człowiekiem. Nie możemy do-
puścić, aby ci krwiopijcy patrzy-
li do cudzej kieszeni. Kieszeni 

pracownika i najuboższego – 
powiedział Duda na kończącym 
kilkugodzinny protest wiecu na 
wrocławskim rynku.

Szef Komisji Krajowej „S” 
dodał również, że związki za-
wodowe nie tylko mówią o so-
lidarnej Europie, ale i ją budują, 
tymczasem politycy są solidar-
ni, ale tylko wobec siebie. 

Protest zorganizowała Eu-
ropejska Konfederacja Związ-
ków Zawodowych (EKZZ), 
przy której afiliowana jest 
„Solidarność”. Sekretarz 
generalna EKZZ Bernadet-
te Segol była pod wrażeniem 
frekwencji na manifestacji i po 
polsku podziękowała uczestni-
kom za liczne przybycie. – Je-
steśmy tutaj, aby nas usłyszeli 
ministrowie finansów. Mówi-
my „nie” polityce cięć budżeto-
wych, mówimy „tak” polityce 
wzrostu zatrudnienia, mówimy 
„tak” europejskiej solidarności 
– powiedziała. Zdaniem Segol, 
Europa potrzebuje związków 
zawodowych i dialogu spo-
łecznego.

EUROMANIFESTACJA WE WROCŁAWIU 

„SOLIDARNOŚĆ” wysłała sygnał

Wśród związkowców 
z całej Europy, m.in. 
z Hiszpanii, Norwe-

gii, Węgier, Litwy, Niemiec, 
Portugalii, Czech i Polski, 
zdecydowaną większość sta-
nowili członkowie NSZZ „So-
lidarność”, w tym ponad 500 
osób z Regionu Gdańskiego. 
Jak poinformował Jan Szew-
czyk, kierownik Działu Orga-
nizowania i Rozwoju, z Pomo-
rza do Wrocławia przyjechało 
14 autokarów i dwa busy.

„Swoje”, czyli wspólne

Mariusz Kamiński, listo-
nosz z Kościerzyny, do „So-
lidarności” należy od 1991 
r., czyli od momentu, kiedy 
rozpoczął pracę zawodową. 
Obecnie jest członkiem prezy-
dium organizacji związkowej 
w Poczcie Polskiej w Gdań-
sku. Dlaczego przyjechał 
na manifestację? – Walczyć 
o swoje – mówi, choć – jak 
przyznaje – jego miejsce pra-
cy w tej chwili nie jest zagro-
żone. „Swoje” oznacza jednak 
dla niego także solidarność 
z tymi, którzy pracę mogą 
wkrótce stracić lub ich prawa 
pracownicze są zagrożone.

Do takich osób należy 
Małgorzata z Gościcińskiej 
Fabryki Mebli Klose. Do 
Wrocławia przyjechała razem 
z 49 koleżankami i kolegami 
z Komisji Zakładowej wal-
czyć o „lepsze jutro, o lepszą 
płacę”. Hasło, pod jakim od-
bywa się protest („TAK dla 
miejsc pracy i praw pracow-
niczych”), uważają za wyjąt-
kowo trafne. Jak mówią, za-
rabiają po 1000 zł „na rękę”, 
a w fabryce czuje się dyskry-
minację kobiet. Małgorzata 

Była to pierwsza euroma-
nifestacja związków zawo-
dowych w Polsce. Odbyła 
się we Wrocławiu z uwagi 
na polską prezydencję w Ra-
dzie Unii Europejskiej oraz 
odbywające się tego same-
go dnia w stolicy Dolnego 
Śląska spotkanie ministrów 
finansów państw członkow-
skich. Związkowcy liczyli 
na możliwość złożenia pety-
cji oraz krótkiego spotkania 
z obradującymi w Hali Stu-
lecia politykami i urzędni-
kami, ci jednak wyjechali na 
godzinę przed rozpoczęciem 
manifestacji. 

Taką postawę skrytykował 
przewodniczący „Solidarno-
ści”. – Mieliśmy nadzieję, że 
wręczymy tym paniom i pa-
nom naszą petycję, ale uciekli 
ukradkiem jak szczury. Wła-
dza ma się nie bać obywateli, 
władza ma słuchać obywateli 
i wyciągać wnioski – powie-
dział Piotr Duda.

Adam Chmielecki

Region Gdański we Wrocławiu.

Sekretariat Przemysłu Spożywczego.

Związkowcy z Portugalii.
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SPOŁECZEŃSTWO

W trudnym, dramatycznym 
czasie kwietniowym 2010 
roku jeden z wielu zwykłych 

ludzi zadał pytanie: kto nas teraz będzie 
bronił? Kto nas będzie bronił, kiedy za-
brakło Lecha Kaczyńskiego. Solidarna 
Polska, o którą walczył, to Polska dla 
wszystkich a nie dla wybranych. Co dla
mnie kryje się za tymi słowami?

Polska solidarna to Polska bezpiecz-
na. Wielu nam bezpieczeństwo kojarzy

się z wolnością. Nie zawsze są to pojęcia tożsame. Ale wolna 
Polska musi zapewnić obywatelom minimum bezpieczeństwa.
Tego zewnętrznego, którego gwarantem jest członkostwo NATO
i sprawna armia, ale także niezależność paliwowa: dywersyfi-
kacja dostaw surowców, polskie rafinerie i energetyka. I tego
wewnętrznego na które składa się nie tylko bezpieczeństwo
na ulicach, ale także skuteczna ochrona zdrowia, stała, godnie
wynagradzana praca, dostępna edukacja i ochrona socjalna.
To bezpieczeństwo uzyskamy dzięki polityce państwa – pro-
gresywnym podatkom i mądrym inwestycjom w pracownika.
Zaprzeczeniem bezpieczeństwa jest polityka antyrozwojowa na-
stawiona na cięcia z jednej, a maksymalizację zysków z drugiej
strony. To powoduje, że w ostatnich latach staliśmy się liderami
zatrudnienia  nastawionego na wyzysk pracownika, a rozwar-
stwienie dochodów jest w Polsce kilka razy większe niż w USA
czy Niemczech.

Odrębnym i niezmiernie ważnym elementem jest bezpieczeń-
stwo rodziny. To nie jest fanaberia państwa. To konieczność!
Dla naszego dobra, dla dobra przyszłych pokoleń. Dziś niemal 
90% rodzin wielodzietnych żyje poniżej minimum socjalnego, 
a więc nie ma szans na właściwy rozwój. Ze wszystkich badań
wynika, że kryteria ekonomiczne to jedna z najpoważniejszych 
przyczyn spadku tzw. wskaźnika dzietności. Ostatnie dane są
alarmujące – zdecydowanie więcej nas umiera niż się rodzi! 
Bezpieczeństwo rodziny – zależy zarówno od dostępności god-
nie wynagradzanej  i stałej pracy (Polska jest smutnym rekor-
dzistą pod względem ilości tzw. pracujących biednych – osób,
które mimo że pracują na pełnym etacie, nie mają za co żyć – 11 
proc.), ale także od polityki prorodzinnej – dostępności żłobków
i przedszkoli, ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych, 
ułatwień edukacyjnych czy komunikacyjnych (karta rodziny 
wielodzietnej wprowadzona już przez niektóre samorządy). Za-
miast utyskiwać nad zatrważającą perspektywą demograficzną
– zadbajmy o polskie rodziny!

Istotą Polski solidarnej jest zrównoważony rozwój całego
kraju. Istotą Polski dla wybranych stał się rozwój niektórych
ośrodków. Prowadzi to do sytuacji, w której za tę samą pracę 
inaczej płaci się na Podlasiu, a inaczej w Warszawie. Polityka 
państwa i władz samorządowych w sferze edukacji, priorytetów
inwestycyjnych (komunikacja!) czy programów pomocowych
powinna te różnice minimalizować. Musimy dążyć do stworze-
nia takiego ładu, w którym skutecznie przeciwdziała się wyklu-
czeniu (80 proc. bezrobotnych w woj. pomorskim nie ma prawa 
do zasiłku!), który premiuje zasady wspólnoty i równości szans 
wszystkich grup społecznych i regionów, zamiast „wyścigu
szczurów” i atomizacji społeczeństwa.

Warunkiem niezbędnym do realizacji programu Polski 
solidarnej jest silne Państwo i aktywność ludzi traktowanych
w sposób podmiotowy. Słabe państwo to katastrofa smoleńska,
to śmierć tysięcy na drogach, to korupcja, to pozostawienie oby-
wateli samych sobie w obliczu przestępstw czy choroby. Wolna
Polska nie musi być słaba. Polacy zasługują na więcej. Polacy 
zasługują na silną, solidarną Polskę. Do takiej Polski dążył 
i o takiej marzył mój szef i przyjaciel prezydent Lech Kaczyń-
ski. Ja chcę wypełnić jego testament.

Maciej Łopiński

Polacy zasługują  
na solidarną 
Rzeczpospolitą

– Za parę dni wybory par-
lamentarne. Jacy kandydaci 
mają największe szanse prze-
konania do siebie wyborców?

– Największe szanse przeko-
nania do siebie mają kandydaci 
znani, atrakcyjni fizycznie (ale
nie aż tak atrakcyjni, że wybor-
ca popada w kompleksy), posia-
dający zdolność uwodzenia.

– Jakie są skuteczne me-
tody prowadzenia kampanii 
wyborczej?

– Istnieją trzy  formy, któ-
re są najbardziej skuteczne 
w przekonywaniu wyborców: 
bezpośrednie spotkania,  te-
lefonowanie i bezpośrednie 
e-maile, listy. Najbardziej
skuteczną formą przekazu są 
osobiste spotkania z wyborcą,
rozmowa z nim (wyrażająca 
troskę związaną z potrzeba-
mi wyborców), podanie ręki. 
Najlepiej jak czyni to sam 
kandydat, ale mogą także 
w jego imieniu występować
wolontariusze. W przypadku 
chodzenia od drzwi do drzwi 
warto przestrzegać kilku wska-
zówek: trzeba się przedstawić,
mieć przygotowane dwa zda-
nia do wygłoszenia (mogą 
to być pytania),  należy być 
bardzo uprzejmym, nie należy 
wchodzić do mieszkania (traci 
się dużo czasu), należy wprost
poprosić o głos na kandydata, 
inaczej nie spodziewajmy się, 
że otrzymamy ten głos, trzeba 
też pamiętać o swoim bezpie-
czeństwie. Metody te są naj-
bardziej skuteczne w stosunku
do wyborcy nieprzekonanego.
Większość niezdecydowanych 
wyborców nie przywiązując 
dużej wagi do polityki. Bardzo 
ważne jest więc, aby kontakt
z nimi był częsty (minimum
sześć razy) w różny sposób 
w rozsądnym okresie czasu. 

– Kto ma większą szan-
sę przekonać do siebie, ktoś 
atrakcyjny fizycznie, ale nie-
zbyt mądry, czy osoba warto-
ściowa, ale brzydka?

– Większą  szansę ma ktoś 
bardziej atrakcyjny fizycznie
i niezbyt mądry. O ludziach 
przystojnych, dobrze ubranych
myślimy, że są mądrzejsi, inte-
ligentniejsi od innych.

Wyborcę uwiedzie kandydat 
dobrze ubrany, np.: granato-
wy garnitur, dobrany do figu-
ry, dobrze wyprasowany (bez 
zmarszczek), w błękitnej koszuli 
z bordowym krawatem, opalo-
ny, wypoczęty, uśmiechnięty, 
ogolony wypowiadający kilka 
wyuczonych formułek. Kandy-
dat mądry, ze zmęczoną twarzą, 

Czy czekają nas 
RZĄDY CELEBRYTÓW?
Rozmawiamy z dr KRYSTYNĄ KMIECIK-BARAN, 
psychologiem społecznym, prorektor Kaszubsko- 
-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie 

spocony, w pomiętym garniturze 
w pepitkę, z brodą, okularami 
w rogowych oprawkach, nie ma 
szans. Nixon w wyborach prezy-
denckich przegrał z Kennedym, 
ponieważ w czasie decydującej 
debaty telewizyjnej był mniej 
atrakcyjny fizycznie: był nie-
ogolony, zmęczony, w szarym 
garniturze (szarość materiału 
podkreślała szarość jego twarzy 
i zlewała się z równie szarym 
tłem). Natomiast Kennedy był
wypoczęty, w ciemnym garni-
turze, uśmiechnięty. Aż 57 proc. 
Amerykanów, którzy głosowali 
w 1960 roku, przyznało, że wy-
gląd kandydatów podczas debaty 
wpłynął na ich decyzje. W trak-
cie wyborów parlamentarnych 
w 1974 roku w Kanadzie wy-
kazano, że atrakcyjni fizycznie
kandydaci na posłów uzyski-
wali przeszło dwa razy więcej 
głosów od kandydatów mniej 
atrakcyjnych fizycznie. Równo-
cześnie zdecydowana większość 
wyborców zaprzeczała, że wy-
gląd kandydata miał wpływ na 
ich wybór. Lepiej oceniane są 
osoby atrakcyjne fizycznie, jest
to skłonność na ogół nieuświa-
domiona. 

– Podobno określone ge-
sty wykonywane rękoma 
zdradzają prawdziwe inten-
cje człowieka? Czy można 
się nauczyć panowania nad 
tymi gestami?

– Tak, można, potrzebny 
jest jednak trening. Pamięta-
my Leszka Balcerowicza, gdy 
nagle zaczął się uśmiechać 
i wszyscy odebrali to jako coś 
nienaturalnego. Gdy w czasie 
kampanii prezydenckiej Ja-
cek Kuroń zaczął występować
w marynarce, nie przysporzyło 
mu to głosów wyborców. To nie 
był marketing profesjonalny. 
Było widać dużą sztuczność.

– Czy zasady prowadzenia 
kampanii wyborczej są takie 
same na całym świecie? Ame-
rykańscy politycy uśmiechają 
się pokazując wszystkie zęby, 
w Polsce PO przy okazji po-
przednich wyborów wysłała 
instrukcję, że kandydaci tej 
partii powinni się uśmiechać, 
ale nie zębicznie.

– Reguły prowadzenia 
kampanii są takie same na 
całym świecie, jednak należy 
uwzględniać różnice kulturo-
we. Amerykanie od dziecka 
uczeni są uśmiechu i poka-
zywania na zewnątrz radości. 
W polskiej kulturze jesteśmy
wychowywani do skromności, 
niechwalenia się. Jesteśmy na
ogół poważni, smutni. Więc 

szczerzenie zębów do wyborcy 
byłoby nietaktem, gdyż więk-
szość wyborców nie ma powo-
du do tego. Kandydat szczerzą-
cy zęby nie jest podobny do
przeciętnego wyborcy.

– Na listach wyborczych
różnych partii pojawiają się 
znani sportowcy, aktorzy, mo-
delki. Czemu ma to służyć?

– Są to osoby, które mają au-
torytet w ważnych dla wyborcy 
dziedzinach. Znani sportowcy, 
aktorki, modelki są dla wyborcy 
autorytetem. Zdaniem Milgrama 
(amerykański profesor psycholo-
gii), cechuje nas niezdolność do 
przeciwstawienia się żądaniom
autorytetu. Uleganie dyktatowi 
autorytetów niesie człowiekowi 
szereg praktycznych pożytków. 
Mamy tu do czynienia z efektem 
aureoli. Efekt aureoli polega na 
automatycznym przenoszeniu 
atrybutów autorytetu z jednej 
dziedziny na inne, roztacza aurę 
nieomylności. Mechanizm ten 
został wykształcony w procesach
ewolucyjnych, jako sprzyjajacy 
przetrwaniu. Niewątpliwie przy-
sporzy wyborców głosujących 
za daną partią.

– Czym można tłumaczyć  
wzrost notowań ugrupowania 
Janusza Palikota?

– Palikot, podobnie jak daw-
niej Lepper, nawołuje do nowej 
jakości. Wyborcy przypisują 
dotychczasowym posłom więcej 
cech negatywnych niż pozytyw-
nych. Zdecydowana większość 
głosuje za partiami na zasadzie 
mniejszego zła. Palikot zwraca 
na siebie uwagę poprzez szoko-
wanie, skandal, ostre porówna-
nia, Odbierze głosy SLD i PO.

– Czy jesteśmy skazani 
na to, że rządzić nami będą 
dobrze ubrani, opaleni w so-
lariach celebryci?

– Niestety, na razie to dzia-
ła. Metody psychomanipulacji 
działają na naszą podświa-
domość. Nie zdajemy sobie 
sprawy, że właśnie jesteśmy
obiektem manipulacji. Musimy 
je bardzo dobrze poznać, aby 
się im przeciwstawić.

Rozmawiała 
Małgorzata Kuźma
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ZWIĄZEK

Koleżance Danucie Stoczkowskiej wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają Koleżanki i Koledzy z Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Koleżance Bożenie Brauer i Jej Najbliższym wyrazy 
współczucia z powodu śmierci Babci 

Ś.p.

ANNY CZEPUKOWICZ 
żyła 105 lat

składają Koleżanki i Koledzy z „Solidarności” oświatowej 
w Gdańsku i Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego

Koledze Ryszardowi Kleinszmidtowi, członkowi Rady 
Nadzorczej z ramienia załogi, wyrazy szczerego współczu-

cia z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 
składają Koleżanki i Koledzy z Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

– Na razie czekamy, mamy nadzieję, że większość naszych 
postulatów zostanie jednak spełniona. Komendant wpro-
wadził na próbę zmiany w organizacji pracy i teraz cze-
kamy na obiecane awanse i nagrody, przyznawane przez 
prezydenta. Jeśli jednak nasze postulaty nie zostaną speł-
nione, jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia akcji 
protestacyjnej – mówi Robert Rokosz, przewodniczący POZ 
NSZZ „S” Pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku.

fikcją. Dlatego po spotkaniu 
z prezydentem Gdańska wy-
dali oświadczenie, w którym 
przedstawiają swoją relację 
z jego przebiegu: „Nie mieli-
śmy czasu ani na merytoryczne 
przygotowanie się do dyskusji, 
ani na zorganizowanie wła-
ściwej delegacji. (…) Strona 
społeczna była zdegustowana 
demonstracją siły zaprezento-
waną przez Prezydenta Miasta 
Gdańska i Komendanta Straży 
Miejskiej w Gdańsku. Siły, 
która nie miała nic wspólnego 
z prowadzeniem dialogu spo-
łecznego”. Funkcjonariusze 
cały czas liczą na to, że prezy-
dent wykaże wolę rozwiązania 
problemów. Na razie czekają 
na jego pisemną odpowiedź.

– Już dawno zwracaliśmy 
uwagę, że obraz Straży Miej-
skiej w Gdańsku nie wygląda 
dobrze w oczach mieszkańców.  
Wielu funkcjonariuszy wręcz 
na siłę wystawiało mandaty, 
bo tylko w ten sposób mo-
gli liczyć na dodatkowe 100 
zł premii. Na wysokość płac 
nie wpływały ani zdobyte do-

świadczenie, ani zajmowane 
stanowisko, a najczęściej licz-
ba wystawionych przez funk-
cjonariuszy mandatów. Albo 
też widzimisię zwierzchników. 
Nie była też jasna droga awan-
su. Do służby na określone wy-
mogami stanowiska przyjmo-
wano np. pracowników, którzy 
nie posiadali specjalistycznych 
uprawnień. 

Robert Rokosz mówi, że 
związek zabiegał także o to, 
by w terenie znowu pracowa-
li dzielnicowi. Jego zdaniem, 
strażnicy miejscy powinni 
mieć dobry kontakt z miesz-
kańcami, zajmować się także 
profilaktyką, a nie jedynie wy-
pisywaniem mandatów.

– Jesteśmy pozytywnie za-
skoczeni, bo komendant Straży 
Miejskiej w Gdańsku wprowa-
dził, na razie na próbę, jeszcze 
bez zgody Rady Miasta Gdań-
ska, wiele zmian. Jeśli otrzy-
mamy prezydenckie awanse 
i nagrody, to ku naszej radości, 
70 proc. naszych postulatów 
zostanie spełniona. Ale wielu 
pracowników naciska na nas, 
aby wejść w spór zbiorowy. Nie 
wyobrażam sobie jednak tego, 
bo Straż Miejska nie może prze-
cież strajkować, a do tego to by 
w końcu doprowadziło – dodaje 
Rokosz. – Czekamy wiec na roz-
wój wydarzeń. Od nich uzależ-
niamy nasze przyszłe decyzje.

(zola)

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

Jeszcze czekamy!

Wzrostu wynagrodzeń, 
wprowadzenia czytel-
nego kryterium oceny 

pracy funkcjonariuszy oraz za-
sad awansu, a także poprawy 
wizerunku służby domagają się 
od włodarzy miasta związkowcy 
ze Straży Miejskiej w Gdańsku. 
Od kilku lat bezskutecznie za-
biegali o spotkanie z prezyden-
tem Gdańska Pawłem Adamo-
wiczem, aby przedstawić mu 
problemy służby, a także propo-
zycje ich rozwiązania. Doszło do 
niego w końcu 11 sierpnia, ale 
jego przebieg bardzo zaskoczył 
związkowców.

– To była demonstracja 
siły. Pan prezydent i komen-
dant Straży Miejskiej przyszli 
w asyście kilkudziesięciu kie-
rowników i zastępców różnych 
wydziałów. Już na początku 
spotkania prezydent stwierdził, 
że ma dla nas tylko godzinę 
czasu. Nie rozwiązano więc 
żadnych problemów. To była 
czysta „pokazówka” – wyja-
śnia Robert Rokosz.

Związkowcy mówią, że dia-
log z włodarzami miasta jest 

7 kwietnia br. zmieniono opcję upadłości Stoczni Marynar-
ki Wojennej SA z układowej na likwidacyjną. Do zakładu 
wszedł syndyk. Nastąpiły zwolnienia grupowe, które dzięki 
negocjacjom związków zawodowych udało się ograniczyć 
z 500 do 300 osób. 

Zaległe wypłaty, odszkodowania i odprawy wypłacono z Fun-
duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obecnie 
stocznia realizuje wypłaty ze środków własnych. W sądzie 

pracy złożono kilkadziesiąt pozwów w związku ze złamaniem 
prawa pracy przy realizacji zwolnień. Od 1 lipca 2011 r. nastąpiła 
zmiana warunków płacowych. W negocjacjach udało się ogra-
niczyć najbardziej negatywne skutki tych zmian, choć pozostał 
problem niektórych grup pracowniczych, np.  pracujących na 
zmianach czy w ruchu ciągłym.

Stocznia ma zgodę sędziego komisarza na prowadzenie działal-
ności produkcyjnej bezterminowo. We wrześniu temat Stoczni Ma-
rynarki Wojennej SA omawiany był na posiedzeniu Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego, gdzie syndyk Magdalena Smółka 
przedstawiła optymistyczny obraz sytuacji. Potwierdziła, że nie 
będzie dalszych zwolnień, że jest więcej zleceń (choć realizowa-
nych w konsorcjum) i poczynione są daleko idące uzgodnienia 
z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie dalszej współpra-
cy i rozliczeń finansowych, dające podstawę do ostrożnego opty-
mizmu. Istnieje też prawna możliwość zmiany opcji upadłości 
likwidacyjnej na układową. 

Na pytanie przedstawicieli „Solidarności” o dalsze losy stoczni 
i realną perspektywę dla jej załogi odpowiedź jest mniej jedno-
znaczna. Podobnie jak długo oczekiwane decyzje MON odnośnie 
„pola walki” na korwecie Gawron i realizacji umowy na remont 
okrętów rakietowych Tarantula. Do wyborów pewnie nic się nie 
zmieni – potem nastąpi test prawdy co do prawdziwych celów 
osób, które decydują o losach Stoczni Marynarki Wojennej.

Mirosław Kamieński

Jaki będzie dalszy los Stoczni 
Marynarki Wojennej?

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 września 2011 roku 
zmarł nasz Kolega 

ś.p.

ZDZISŁAW CHMIELEWSKI 
lat 80

Zarząd Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

– Nie będziemy biernie patrzeć, jak zwalnia się z pracy 
i szykanuje naszych kolegów – mówi Zbigniew Sikorski, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentra-
tów Spożywczych NSZZ „S”. – W ich obronie organizujemy 
akcję protestacyjną przed siedzibą Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej „Cuiavia”.

ich, angażując na ich miejsce 
firmę zewnętrzną. Wiadomo 
jednak, że koszty z tym zwią-
zane przewyższają wysokość 
pensji. Poza tym niektórych 
zwolnionych ludzi zdegrado-
wano w ten sposób, że zapro-
ponowano im pracę na stano-

wisku pomocnika mleczarza, 
czyli znacznie poniżej ich 
kwalifikacji i doświadczenia 
– wyjaśnia Sikorski. – Wpraw-
dzie na początku nie chcieli 
przyjąć takich wypowiedzeń 
zmieniających, ale potem, 
przymuszeni do tego, się na 
nie zgodzili. Prezes firmy jed-
nak nie bacząc na ich decyzje, 
zwolnił ich z pracy. Negatyw-
ną opinię w tej sprawie wydała 
Rady Pracowników. Dlatego 
będziemy protestować.

(zola)

AKCJA PROTESTACYJNA W INOWROCŁAWIU

W obronie bezpodstawnie zwolnionych

W ogólnopolskim prote-
ście, który odbędzie się 

29 września o godz. 12 w Ino-
wrocławiu, mają wziąć udział 
działacze z różnych regionów 
i branż. Nie zabraknie tak-
że związkowców z Regionu 
Gdańskiego.

„Solidarność” protestuje, 
ponieważ zarząd firmy Cu-
iavia postanowił pozbyć się 
niewygodnych pracowników, 
którzy byli skutecznymi dzia-
łaczami związkowymi, m.in. 
potrafili wywalczyć podwyżki 
wynagrodzeń. Otrzymali oni 
dyscyplinarne wypowiedzenia 
umów o pracę. 

– Większość zwolnionych 
pracowników to ludzie z wie-
loletnim stażem, pracowali 
w dziale elektrycznym. Praco-
dawca postanowił pozbyć się 

ZBIGNIEW SIKORSKI 
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Mleczarstwa i Koncentratów 
Spożywczych NSZZ „Solidarność”

– Liczyliśmy, że prezes Cuiavii po naszych 
pismach odstąpi od zamiaru zwolnienia pra-
cowników. Niestety, wydaje się mu, że może 

zwalniać, zastraszać pracowników łamiąc przepisy prawa 
pracy. Kiedy są zwalniani pracownicy, my, ludzie „Solidarno-
ści”, czujemy sie współodpowiedzialni za ich los, stąd nasza 
decyzja o ogólnopolskim proteście. Jeszcze po podjęciu decy-
zji o proteście przez Sekcję Krajową Mleczarstwa i Koncentra-
tów Spożywczych daliśmy szansę prezesowi, aby odstąpił od 
– naszym zdaniem – nieprzemyślanych decyzji. 
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9 października odbędą się wybory parlamentarne. Kończy 
się kadencja Sejmu VI kadencji. Powołany przez niego ko-
alicyjny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnic-
twa Ludowego jest drugim gabinetem w historii III RP, po 
rządzie Jerzego Buzka, który miał szansę pracować pełną 
4-letnią kadencję. Sprawdziliśmy, jak ten czas wykorzystali 
parlamentarzyści i ministrowie, z premierem na czele, oraz 
porównaliśmy ich dorobek z Sejmem V kadencji.

publicznego mają nadal ro-
snąć – zgodnie z aktualnym 
Wieloletnim Planem Finanso-
wym Państwa w 2013 r. mają 
wynieść już 45,7 mld zł i będą 
stanowić 2,7 proc. PKB!

Wzrost VAT i cen

Także wzrost cen w latach 
2007–2011 był wyższy niż 
w okresie 2005–2007. Inflacja 
w tym drugim okresie wyniosła 
średnio 2 proc. W obecnej ka-
dencji, do roku 2010, wyniosła 
średnio 3,26 proc., a w 2011 r. 
– wg danych NBP – liczona od 
stycznia do maja już 5 proc. Na 
taki wynik złożyły się przede 
wszystkim wzrosty cen paliw 
oraz podniesienie stawek po-
datku VAT od 1 stycznia 2011 
r. Zdaniem ekonomistów, dłu-
gotrwały wzrost cen nawet na 
takim poziomie, nazywanym 
inflacją kroczącą, może po-
ważnie zaszkodzić gospodarce. 
Za bezpieczny poziom inflacji, 
zapewniający rozwój gospodar-
ki, a jednocześnie możliwy do 
kontroli przez bank centralny, 
uznaje się 2 proc. w skali roku. 

Bezrobocie powyżej 
średniej

Według danych GUS od 
2005 r. do 2007 r. stopa bez-
robocia spadła o 6 punktów 
procentowych, z 17,3 proc. 
do 11,3 proc. Natomiast od 
początku kadencji – w listo-
padzie 2007 r. – wzrosła o 1 
punkt procentowy. W maju 
2011 r. bez pracy pozostawało 
12,3 proc. osób w wieku pro-
dukcyjnym (średnia w UE to 
niecałe 10 proc.). Tymczasem 
obecny rząd zmniejszył o poło-
wę (do 4 mld zł rocznie) środki 
przeznaczane na aktywizację 
zawodową.

Jak zmieniała się stopa za-
trudnienia na obszarze szcze-
gólnie nas interesującym, czyli 
w województwie pomorskim? 
W okresie odpowiadającym 
mniej więcej V kadencji Sej-
mu, od grudnia 2005 r. do 
grudnia 2007 r., bezrobocie 
na Pomorzu zmniejszyło się 
z 15,5 proc. do 10,9 proc., 
a więc o 4,6 proc. Natomiast 
podczas obecnej kadencji par-
lamentu, od grudnia 2007 r. do 
maja 2011 r., wzrosło z 10,9 
proc. do 12,2 proc., czyli o 1,3 
proc. 

Praca nie-bezpieczna

Pogarszają się również wa-
runki zatrudnienia tych, którzy 
pracę mają. Lawinowo rośnie 
liczba pracowników zatrud-
nianych na podstawie umów 
na czas określony, umów 
cywilnoprawnych (umowy 
o dzieło, umowy-zlecenia) oraz 
samozatrudnienia (liczba osób 
pracujących na zasadach samo-
zatrudnienia wynosi obecnie aż 
3 mln i jest najwyższa w Unii 
Europejskiej). Przypomnijmy, 
że umowy cywilnoprawne nie 
są objęte przepisami kodeksu 
pracy, a pracownik wykonujący 
pracę na ich podstawie nie jest 
w żaden sposób chroniony. Nie 
wiążą się one również z obli-
gatoryjnym płaceniem przez 
pracodawcę składek na ubez-
pieczenie społeczne. Wpływa 
to negatywnie na stabilność za-
trudnienia oraz ogólną sytuację 
społeczną takiej osoby, której 
bezpieczeństwo ekonomicz-
ne i możliwość planowania 
przyszłości własnej i rodziny 
dramatycznie spada.

Choroby służby 
zdrowia

Sztandarowym przykładem 
działań rządu w dziedzinie 
ochrony zdrowia jest forso-

wanie procesu przekształcania 
publicznych placówek ochrony 
zdrowia w spółki prawa han-
dlowego (w debacie publicznej 
z powodów PR-owskich nazy-
wane od pewnego czasu termi-
nem „komercjalizacja” zamiast 
„prywatyzacja”). Pomimo du-
żych kontrowersji społecznych, 
jakie wywołują takie systemo-
we zmiany w służbie zdrowia, 
odpowiednie ustawy przyjęte 
przez rządzącą koalicję w paź-
dzierniku 2010 r. oraz kwietniu 
2011 r. de facto wymuszają 
przekształcenie w najbliższych 
latach większości jednostek 
– samorządy (a to one najczę-
ściej są właścicielami publicz-
nych placówek) zostały bowiem 
zobligowane do zlikwidowania 
bądź zmiany formy instytucjo-
nalno-prawnej danego szpitala, 
jeśli nie będą w stanie pokryć 
jego ewentualnych strat.

Jednocześnie w ostatnich 
latach nie wprowadzono żad-
nych rozwiązań skracających 
czas oczekiwania na poradę le-
karską lub zabieg, a dostępność 
świadczeń zdrowotnych wciąż 
pozostaje bolączką polskiego 
systemu opieki. 

Rozwarstwienie 
wynagrodzeń

Wciąż nierozwiązanym 
problemem pozostaje także 
duże rozwarstwienie płacowe. 
Według danych GUS w 2010 r. 
aż 2/3 Polaków zarabiało po-
niżej średniej krajowej! Doty-
czy to przede wszystkim osób 
na najniższych stanowiskach 
oraz rozpoczynających karie-
rę zawodową. Znaczne roz-
piętości płac, potwierdzające 
brak harmonijnego i spójnego 
rozwoju całego kraju, wystę-

Parlament i rząd DO TABLICY

Gospodarka, rządzie!

Łączny wzrost PKB w la-
tach 2007–2011 (do września) 
wyniesie ok. 13%, czyli osią-
gnie taki sam poziom, jaki za-
notowano w o połowę przecież 
krótszej kadencji 2005–2007. 
Oczywiście, nie są to okresy 
w pełni porównywalne, m.in. 
z uwagi na panujący od 2008 
r. kryzys światowej gospo-
darki. Czy jednak rząd, który 
mówi o „zielonej wyspie”, sam 
nie rezygnuje z uwzględniania 
czynnika kryzysu w bilansie 
ostatnich czterech lat? Ponadto 
trzeba pamiętać, że niskie, ale 
jednak, tempo wzrostu PKB 
udało się utrzymać przede 
wszystkim dzięki pożyczkom 
zaciąganym przez państwo, 
co będzie z kolei skutkowało 
negatywnie na sytuację eko-
nomiczną Polski w przyszło-
ści. W 2009 r. rząd zadłużył 
się (czyli nas) na 48,7 mld zł, 
a w 2010 r. już na 69 mld zł! 

Na początku obecnej kaden-
cji, w 2007 r., dług publiczny 
Polski wynosił 527,4 mld zł, 
obecnie już ok. 787 mld zł! 
W czasie rządów PO-PSL 
wzrósł zatem o 260 mld zł. Na 
koniec III kw. tego roku każdy 
Polak, od niemowlaka do eme-
ryta, zadłużony jest na 20 749 
zł. Stanowi to ponad 52 proc. 
naszego PKB. Oznacza to, że 
relacja długu publicznego do 
PKB niebezpiecznie zbliża 
się do zawartego w ustawie 
o finansach publicznych progu 
55%. Dodajmy, że rząd próbu-
je ukryć rzeczywistą wysokość 
długu publicznego, stosując 
swoistą inżynierię księgową, 
w swobodny sposób inter-
pretując związane z tematem 
długu definicje. I tak np. Mini-
sterstwo Finansów nie wlicza 
do naszego narodowego za-
dłużenia obciążeń Krajowego 
Funduszu Drogowego. Z taką 
klasyfikacją nie zgadza się 
m.in. Komisja Europejska. 

Co niepokojące, rośnie 
nie tylko dług publiczny, ale 
i koszty jego obsługi. Według 
oficjalnych danych (corocz-
nych sprawozdań z wykona-
nia budżetu państwa), roczny 
koszt takiej obsługi wzrósł od 
2007 r. do 2011 r. o 11 mld zł, 
czyli o 40 proc.! O ile w 2007 
r. stanowił on 2,3 proc. PKB, 
o tyle obecnie daje to 2,5 proc. 
PKB. Koszty obsługi długu 

Rząd DONALDA TUSKA na 21%
Rząd PO-PSL w ciągu czterech lat zrealizował 42 ze 195 
złożonych obietnic, tj. 21 proc. 52 sprawy, czyli 27 proc., 
znajdują się w realizacji lub zostały wykonane częściowo, 
natomiast 98 zadań, tj. aż 50 proc., nie zostało zrealizo-
wanych w ogóle – podsumowali eksperci Centrum Analiz 
Fundacji Republikańskiej w swoim raporcie oceniającym 
mijającą kadencję Sejmu. Punktem wyjścia dokumentu były 
obietnice zawarte w exposé wygłoszonym przez Donalda 
Tuska 23 listopada 2007 r.
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puje również pod względem 
terytorialnym. Na przykład 
w województwie lubelskim, 
wg Ogólnopolskiego Badania 
Wynagrodzeń, przeciętna płaca 
w 2010 r. była niższa od śred-
niej krajowej aż o 21 proc. Na 
przeciwnym biegunie, w wo-
jewództwie mazowieckim, 
przeciętna pensja była wyższa 
od średniej o 40 proc.! Pamię-
tajmy, że mowa o całym wo-
jewództwie – zatem w samej 
stolicy średnia płaca musiała 
być jeszcze wyższa. W tym 
kontekście określenia typu 
„podział na Polskę A i B” lub 
„Polska dwóch prędkości” nie 
są pustymi hasłami.

937 zł i 1386 zł – tyle wy-
nosiła tzw. płaca minimalna 
w 2007 r. i cztery lata później. 
Nastąpił zatem nominalny 
wzrost, jednak nie różni się 
on zbytnio od wzrostu inflacji 
i realnych kosztów utrzymania 
w minionym okresie. Poza tym 
płaca minimalna nadal pozosta-
je niższa od wysokości średniej 
emerytury i renty, która wynosi 
1736 zł.

Jeszcze gorzej sytuacja 
wygląda w sektorze pomocy 
społecznej, powiązanym z sys-
temem wynagrodzeń poprzez 
procedury przyznawania od-
powiednich świadczeń. Rząd 
nie podniósł progów upraw-
niających do otrzymywania 
pomocy społecznej, pomimo 
tak oczywistych czynników, 
jak np. wzrost inflacji. W wy-
niku tej decyzji uprawnienia do 
pomocy straciły osoby, których 
realna sytuacja ekonomiczna 
nie poprawiła się, ale ich wy-
nagrodzenia minimalnie wzro-
sły i w ten sposób przekroczyły 
odpowiednie progi.

Okrojona oświata

Minister edukacji Kata-
rzyna Hall jest powszech-
nie krytykowana za zmiany 
w programie nauczania szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, przede wszystkim 
znaczące zdewaluowanie na-
uczania historii oraz obniżający 
się z roku na rok poziom egza-
minów maturalnych (zarówno 
jeśli chodzi o treść zadań ma-
turalnych, jak i zdawalność). 
Mniej zauważalne są działania 
obecnej koalicji w innych ob-
szarach oświaty i edukacji.

Tymczasem Sejm VI ka-
dencji uchwalił w lipcu 2011 
r. nowelizację Ustawy o sys-
temie oświaty. W ten sposób 
bocznymi drzwiami wprowa-
dzono w życie część regula-
cji zawartych w zawieszonej, 
również na skutek jej zakwe-
stionowania przez związki za-
wodowe, reformy szkolnictwa 
zawodowego zaproponowanej 
na początku kadencji przez 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. Nowelizacja wejdzie 
w życie 1 września 2012 r. 
Zakłada ona m.in. likwidację 

Rządowi nie udało się 
również w pełni zrealizować 
celu, który premier Donald 
Tusk w swoim exposé sam 
określił jako „strategiczny”, 
tj. rozbudowy sieci żłobków. 
Wprawdzie 4 lutego 2011 r. 
uchwalono Ustawę o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
oraz wprowadzono program 
„Maluch 2011”, jednak napo-
tyka on wiele trudności, przede 
wszystkim finansowych . 
W związku z tym dotychczas 
samorządy w całej Polsce zło-
żyły wnioski o dofinansowanie 
przez państwo jedynie 3,2 tys. 
nowych miejsc w żłobkach! 
Problemem jest również utrzy-
manie danego miejsca już po 
jego utworzeniu.

dawców oraz sprawy urlopów 
macierzyńskich i ojcowskich. 
Jednak, jak wypunktowała 
Fundacja Republikańska, rząd 
był zobowiązany do zajęcia się 
ww. sprawami przez dyrekty-
wy unijne. Nie podjął nato-
miast żadnych działań w tak 
podstawowych przypadkach 
łamania prac pracowniczych 
(wg raportu Państwowej In-
spekcji Pracy z 2008 r.), jak 
nieprzestrzeganie czasu pracy, 
niewypłacanie wynagrodzeń, 
złe prowadzenie dokumentacji 
pracowniczej, uniemożliwianie 
pracownikom wystarczającego 
odpoczynku oraz wspomniane 
już zatrudnianie na podsta-
wie umów cywilnoprawnych 
lub umów na czas określony. 

Co z PŁACĄ MINIMALNĄ? 
Obywatelski projekt ustawy czeka

30 czerwca 2011 r. przedstawiciele NSZZ „Solidarność” złożyli 
w Sejmie obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę, poparty podpisami ok. 
300 tys. osób. Projekt zakłada podniesienie płacy minimalnej 
do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Miałoby 
to nastąpić stopniowo, zgodnie z tempem wzrostu PKB. Choć 
przyjmując przedstawicieli komitetu inicjatywy ustawodaw-
czej w tej sprawie marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna 
określił ją jako „ważną”, nie ma już szans, aby został on roz-
patrzony w obecnej kadencji parlamentu. Tak zwane pierwsze 
czytanie projektu ustawy nastąpiło 15 września. Projekt 
przedstawił przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności” 
Piotr Duda, który jest także przewodniczącym Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej w tej sprawie.

(poprzez stopniowe wygasza-
nie naboru) liceów i techników 
uzupełniających oraz liceów 
profilowanych. Kolejną zmia-
ną jest przejście od systemu 
kształcenia w konkretnych za-
wodach do zdobywania okre-
ślonych kompetencji. W zało-
żeniach ustawodawców ma to 
umożliwić szybsze i bardziej 
elastyczne reagowanie przez 
szkoły na zmiany na rynku pra-
cy. W zachowanych technikach 
i zasadniczych szkołach zawo-
dowych zmieni się podstawa 
programowa, a nauka zostanie 
powiązana z edukacją w gim-
nazjach. Program pierwszego 
roku nauki w tych szkołach 
będzie taki sam jak w liceach 
ogólnokształcących.

Po czterech latach nie ma 
także śladu bonu edukacyjne-
go, który miał być narzędziem 
umożliwiającym rodzicom 
większą kontrolę nad sposo-
bem wydawania pieniędzy na 
edukację ich dzieci.

Prawo pracy mało 
znaczy

Jednym z celów rządu 
PO-PSL zawartym w exposé 
premiera miało być „stanow-
cze zwalczanie naruszeń praw 
pracowniczych”. Rzeczywiście 
w minionej kadencji znoweli-
zowano m.in. kodeks pracy, 
regulując przestrzeganie prze-
pisów BHP, zaniżanie docho-
dów pracowników przez praco-

Najważniejsze wskaźniki: 
2007 i 2010/2011*

* W pełni reprezentatywne dane za rok 2011 r. poznamy już po zakończeniu 
obecnej kadencji Sejmu, dlatego w części danych za podstawę przyjęliśmy 
rok 2010. W przypadku 2011 r. mowa o danych z lipca bądź sierpnia.

2007 2011

Bezrobocie 11,3 proc. 12,3 proc.

Płaca minimalna 937 zł 1386 zł

Średnie wynagrodzenie 2951,71 zł 3611,56 zł

Przeciętna emerytura 
i renta 1305,43 zł 1736,00 zł

Pokazuje to realny stosunek 
obecnego rządu do ochrony 
pracowników oraz zachowa-
nia równowagi w stosunkach 
społecznych.

Spór o koncepcję 
rozwoju

Po analizie sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej w latach 
2007–2011 powracają podsta-
wowe pytania o generalne kie-
runki rozwoju Polski. Obecny 
rząd wydaje się forsować kon-
cepcję liberalną, w której swo-
istym bożkiem jest wzrost PKB, 
a uprzywilejowaną grupą spo-
łeczną kilka procent najlepiej 
zarabiających Polaków. W ra-
mach tej koncepcji nie dziwi 
zasłanianie się przez Donalda 
Tuska – otwarte pozostaje py-
tanie, czy zasłużenie – hasłem 
„zielonej wyspy”, a zupełne 
pomijanie w debacie publicz-
nej coraz szerzej otwierających 

DŁUG PUBLICZNY Polski

2005                  2007                2010                2011

w mld zł

466,6

527,4

747,0
787,0*

w
 p

ro
ce

nt
ac

h 
PK

B 47,5%

45,2%

52,8%

2005

2007

2010

* Stan na VIII 2011 r.

się „nożyc” rozwarstwienia 
społecznego. Tymczasem „So-
lidarność” od lat konsekwentnie 
opowiada się za bardziej har-
monijnym modelem rozwoju, 
nawiązującym w swej istocie do 
realizowanej np. w Niemczech 
koncepcji społecznej gospo-
darki rynkowej. W tym modelu 
wzrost PKB jest tylko jednym 
ze wskaźników rozwoju spo-
łecznego, a w okresie kryzysu 
równie ważne jest utrzymanie 
miejsc pracy, nawet kosztem 
przyrostu produktu krajowe-
go. Zapewnia to utrzymanie 
kapitału ludzkiego, gotowego 
do wykorzystania w momen-
cie wychodzenia z recesji. 
Długofalowym efektem jest 
bardziej sprawiedliwy podział 
pracy i płacy, powiększanie 
klasy średniej, zrównoważony 
rozwój. Czy taką politykę pro-
wadzono w Polsce w ostatnich 
czterech latach?

Adam Chmielecki
TOWAR/USŁUGA 2005 r. 2007 r. 2009 r.

Chleb 0,5 kg 1,33 zł 1,74 zł 1,88 zł

Mięso wieprzowe 1 kg 13,07 zł 13,69 zł 14,24 zł

Ziemniaki 1 kg 0,87 zł 0,75 zł 0,95 zł

Woda zimna 1 m3 2,29 zł 2,44 zł 2,87 zł

Energia elektryczna 
1 kWh 0,42 zł 0,45 zł 0,56 zł

Gaz dla gospodarstwa 
domowego 1m3 1,57 zł 2,01 zł 2,41 zł

Wizyta u lekarza specjalisty 51,31 zł 56,26 zł 65,35 zł

Bilet komunikacji miejskiej 1,94 zł 2,02 zł 2,20 zł

Wzrost cen podstawowych 
towarów i usług
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SZKOŁY WYŻSZE

– Czego domaga się Kra-
jowa Sekcja Nauki?

– Nadal aktualna jest spra-
wa wprowadzenia niezbędnych 
zmian w ustawie o szkolnic-
twie wyższym – dopiero co 
znowelizowanej. Chcemy 
zmiany kilku zapisów, które 
są szkodliwe nie tylko z punktu 
widzenia pracowników, ale są 
potencjalnie szkodliwe dla roz-
woju badań naukowych. Cho-
dzi w szczególności o powrót 
do poprzednich regulacji do-
tyczących zwalniania pracow-
ników mianowanych z powodu 
innych przyczyn. 

– Na czym polegają teraz 
te regulacje i jakie rozwią-
zania satysfakcjonowałyby 
pracowników uczelni?

– Artykuł 125 obecnie obo-
wiązującej ustawy o szkol-
nictwie wyższym stanowi, że 
„Stosunek pracy z mianowa-
nym nauczycielem akademic-
kim może być rozwiązany 
również z innych ważnych 
przyczyn, po uzyskaniu opi-
nii (dotychczasowy zapis: 
zgody) organu kolegialnego 
wskazanego w statucie uczel-
ni”. Ponadto będzie można 
(art. 124) zwolnić nauczyciela 
akademickiego już po jednej 
ocenie negatywnej. Wprowa-
dzono 8-letni, jednakowy dla 
wszystkich, okres na uzyskanie 
habilitacji (art. 120). Pozostali 
adiunkci będą zobowiązani do 
zdobycia habilitacji do dnia 1 
października 2021 r. Niemniej, 
zdaniem ekspertów prawnych 
KSN, znowelizowane przepisy 
art. 120 nie są jednoznaczne. 

– Dlaczego „Solidarność” 
domaga się zmian dotyczą-
cych wieku emerytalnego 
i finansów w szkolnictwie 
wyższym?

– Chcemy zmiany regulacji 
emerytalnych dotyczących tak 
zwanych profesorów uczel-
nianych, zwłaszcza że jest to 
grupa pracowników, którym 
z dnia na dzień skrócono o 5 
lat wiek emerytalny (art. 127). 
Jest to zmiana bardzo radykal-
na. Chcemy albo powrotu do 
rozwiązań poprzednich (art. 
124, 125) albo ujednoznacznie-
nia przepisów i wprowadzenia 
stosownych okresów przejścio-
wych (art. 120, 127). Można 
wyobrazić sobie dokonanie 
ustawowych zmian wieku eme-
rytalnego bardziej cywilizowa-
ne, rozłożone na etapy, jeśli już 
musi mieć miejsce.

Zupe łn ie  podstawową 
sprawą jest znacząco lepsze 
finansowanie nauki i badań 
rozwojowych, ponieważ tutaj 
odstajemy daleko za więk-

szością krajów europejskich. 
Chcemy podniesienia płac 
w szkolnictwie wyższym i po-
wrotu, podkreślam, powrotu 
– do schematu 3:2:1:1, zgodnie 
z którym średnia płaca profe-
sorów, finansowana z dotacji 
budżetowej, to trzykrotność 
średniej krajowej, adiunktów 
– dwukrotność, asystentów 
– jednokrotność itp. Przy czym 
ważniejszy jest tutaj powrót do 
2:1:1 w trzech ostatnich kate-
goriach pracowniczych. Asy-
stent z doktoratem zarabia po 3 
latach pracy jakieś 1700-1800 
zł netto. Adiunkt – po 10 latach 
pracy dydaktycznej i naukowej, 
a zatem w wieku około 40 lat, 
zarabia około 3000 zł. Gdyby 
trzymać się relacji 3:2:1:1, to 
te zarobki musiałyby wzrosnąć 
mniej więcej o połowę. Trzeba 
pamiętać, że mówimy o bar-
dzo wysoko kwalifikowanych 
pracownikach. Dla przykładu 
inżynierowie i przedstawiciele 
nauk przyrodniczych z dokto-
ratem w krajach dawnej Unii 
Europejskiej mogą uzyskać 
wynagrodzenia wielokrotnie 
wyższe.

– Jakie działania w celu 
realizacji postulatów zostały 
już podjęte?

– Prowadziliśmy negocjacje 
na szczeblu sejmowym i mini-
sterialnym. Przeprowadzali-
śmy kampanie informacyjne 
na uczelniach. Organizowa-
liśmy akcje protestacyjne, na 
przykład pikiety, opłacaliśmy 
ogłoszenia prasowe, pisaliśmy 
artykuły prasowe. Ostatnio na-
potkaliśmy na nieoczekiwaną 
trudność, aż dwie białostockie 
gazety odmówiły druku na-
szych ogłoszeń.

W ostatnim czasie opra-
cowaliśmy ponadzakładowy 

układ zbiorowy pracy – w skró-
cie PUZP.

– Na jakim etapie są obec-
nie negocjacje?

–  Zapoczą tkowal i śmy 
rozmowy z ministrem nauki 
i szkolnictwa wyższego na 
temat PUZP. Obawiam się, że 
potrwają one dość długo.

– Czy udało się coś wyne-
gocjować?  

– Na początku bieżącego 
tysiąclecia Krajowa Sekcja Na-
uki doprowadziła do wprowa-
dzenia w życie ładu płacowego 
3:2:1:1. W ostatnim roku nasze 
sukcesy nie są tak znaczące. 
Ale udało się nam złagodzić 
niektóre zapisy nowelizowa-
nej ustawy, na przykład: gdy-
by strona rządowa pozbawiła 
mianowania wszystkich pra-
cowników poza profesorami 
tytularnymi, to kilkadziesiąt 
tysięcy pracowników akade-
mickich straciłoby pracę od 
dnia 1 października, w związ-
ku ze zmianą formy zatrudnie-
nia. Większość byłaby pewnie 
ponownie przyjęta, ale na gor-
szych warunkach. Myślę, że 
tysiące spośród nich straciłoby 
zatrudnienie na uczelniach.    

– Jakie działania przewi-
dujecie Państwo w najbliż-
szym czasie?

– Jeszcze we wrześniu KSN 
NSZZ „Solidarność” zorganizu-
je krótką pikietę w Białymstoku 
w obronie wolności słowa. Ma 
to związek z odmową publikacji 
naszych ogłoszeń przez miejsco-
we gazety. Na wielu uczelniach 
na początku roku akademickiego 
będą prowadzone akcje infor-
macyjno-protestacyjne, w tym 
pikiety podczas inauguracji roku 
akademickiego.

Rozmawiała:
Barbara Ellwart

O przyczynach protestów pracowników szkolnictwa wyższego mówi 
profesor EDWARD MALEC, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność”

Zmiany są niezbędne
Sejm uchwalił 18 marca 2011 r. przygotowaną przez mini-
ster Barbarę Kudrycką ustawę o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki oraz niektórych innych ustaw. 

Polska nauka i polskie szkolnictwo wyższe są niedofinan-
sowane – roczny budżet wszystkich polskich uczelni jest 
porównywalny z sumą budżetów dwu amerykańskich uni-

wersytetów, Princeton i Harwarda, które kształcą kilkadziesiąt 
razy mniej studentów. Wydatki na kształcenie jednego studenta, 
kilkakrotnie niższe niż średnio w Unii Europejskiej, są porów-
nywalne z nakładami w Indiach. Nakłady na badania naukowe 
i prace rozwojowe – liczone w proporcji do dochodu narodowego 
brutto – spadły prawie dwukrotnie w ostatnim dwudziestoleciu. 
Liczba przyznanych patentów spadła w tym czasie kilkakrotnie. 
Czy ustawa z 18 marca br. rozwiąże te kwestie?

Nie. Mamy w zamian działania dyscyplinujące. Artykuł 125 
obecnie obowiązującej ustawy stanowi, że „Stosunek pracy z miano-
wanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również 
z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu opinii (dotychczasowy 
zapis: zgody) organu kolegialnego wskazanego w statucie uczel-
ni”. Ponadto będzie można (art. 124) zwolnić nauczyciela akade-
mickiego już po jednej ocenie negatywnej. Wprowadzono 8-letni, 
jednakowy dla wszystkich, okres na uzyskanie habilitacji (art. 120). 
Posłanka Łybacka zapewniała podczas II czytania w Sejmie w dniu 
1 lutego br., że intencją ustawodawcy jest, aby tylko nowo przyjmo-
wani adiunkci byli objęci obowiązkiem uzyskania habilitacji w cią-
gu ustawowego terminu 8 lat. Pozostali adiunkci będą zobowiązani 
do zdobycia habilitacji do dnia 1 października 2021 r. Niemniej, 
zdaniem ekspertów prawnych KSN, znowelizowane przepisy art. 
120 nie są jednoznaczne. Od 2005 roku nasze pensje praktycznie 
zamrożono – tzw. kwota bazowa nie uległa zmianie. Skrócono wiek 
emerytalny dla tzw. profesorów uczelnianych o 5 lat (art. 127). 
Ustawa ogranicza nasze prawo do dodatkowych zarobków, ale nie 
dokonano stosownych w tej sytuacji zmian w art. 151. 

Szczegóły i informacje o innych dokonanych zmianach można 
znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.
solidarnosc.org.pl/~ksn/.

We wszystkich wymienionych wyżej sprawach posłowie i se-
natorowie koalicji PO i PSL głosowali niezgodnie ze stanowiskiem 
KSN NSZZ „Solidarność”. Posłowie i senatorowie PiS, SLD, 
(z nielicznymi wyjątkami) i PJN popierali nasze stanowisko. 

Przewodniczący 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 Edward Malec 

Reforma szkolnictwa wyższego: 
naruszenie wolności 
akademickich i praw nabytych,
niejednoznaczne prawo

Sz
w

ec
ja

Fi
nl

an
di

a

Ni
em

cy

Da
ni

a

Au
st

ria

Fr
an

cja

Be
lg

ia

Cz
ec

hy

Sł
ow

en
ia

W
ęg

ry

PO
LS

KA

Sz
w

ec
ja

Fi
nl

an
di

a

Ni
em

cy

Da
ni

a

Au
st

ria

Fr
an

cja

Be
lg

ia

Cz
ec

hy

Sł
ow

en
ia

W
ęg

ry

PO
LS

KA

4

3,5

2

2,52,52,5

222

1,4

0,7

Nakłady na naukę (badania i rozwój  
B+R) z budżetów państw (% PKB) 
w krajach UE.
Zgodnie ze Strategią Lizbońską 
[2000 r.] powinny wynosić minimum 
1%, europejska norma to ok. 1,9%
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Profesor Edward Malec.
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FUNDUSZ STYPENDIALNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Za nami rozstrzygnięcie dziewiątej edycji rozdziału środków 
z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Przypomi-
namy, że Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał 
przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w 2003 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności 
powołanej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

Stypendyści „Solidarności”

Hetmański – przewodniczący „S” 
w Muzeum Kaszubskim we Wdzy-
dzach, Józef Rymsza – kierownik 
Oddziału „S” w Kościerzynie;
5. Jan Czapiewski – ukończył 
z wyróżnieniem Uniwersyteckie Ka-
tolickie LO w Tczewie, bardzo dobre 
wyniki z egzaminu maturalnego 
(matematyka – poziom podsta-
wowy: 100 proc.), aktywny udział 
w życiu szkoły, gra w orkiestrze dę-
tej (puzon), wychowawca: Czesław 
Roczyński, poparcie: Magdalena 
Kubika-Netka – dyrygent Harcer-
skiej Orkiestry Dętej w Tczewie oraz 
Alicja Olszewska – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Tczewie;
6. Stefan Demski – klasa III Uni-
wersyteckiego Katolickiego LO 
w Tczewie, osiąga bardzo dobre wy-
niki w nauce. Jak pisze wychowawca 
Maria Kowalina-Lubowiecka: Wzoro-
wo spełnia wszystkie zasady zawarte 
w Szkolnym Etosie Katolika, popar-
cie: Alicja Olszewska – przewodni-
cząca „S” oświatowej w Tczewie;
7. Karol Giełdon – klasa II Uniwer-
syteckiego Katolickiego LO w Tcze-
wie, osiąga bardzo dobre wyniki 
w nauce, wyróżnienia w wielu 
konkursach, w tym „Kangurze” 
matematycznym, dodatkowa nauka 
w diecezjalnej szkole organowej, 
wychowawca: Józef Madeja. W po-
parciu Alicja Olszewska – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Tczewie, 
pisze: Angażuje się w różnego ro-
dzaju przedsięwzięcia – uroczystości 
szkolne i inne – np. pielgrzymki. Jest 
wychowany w duchu patriotycznym 

i prezentuje wiele pozytywnych 
cech charakteru;
8. Agata Godzwon – ukończyła 
Gimnazjum nr 28 w Gdańsku, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, dodat-
kowa nauka w szkole muzycznej 
(gitara), działalność w szkolnym 
wolontariacie, wychowawca: Ha-
lina Mężyk, poparcie:  Hanna Min-
kiewicz – wiceprzewodnicząca „S” 
oświatowej w Gdańsku;
9. Klaudia Jakubowska – ukończyła 
V LO w Gdańsku, bardzo dobre wy-
niki w nauce, finał krajowego kon-
kursu historycznego (kierunek stu-
diów: prawo), wychowawca: Jerzy 
Majewski, Krzysztof Pałkowski.  Prze-
wodniczący „S” w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku w poparciu pisze: Warto 
pomagać ambitnym dzieciom, które 
pomimo trudności życia codziennego 
z wielką determinacją zdobywają 
wiedzę. Polska potrzebuje dobrze 
wykształconych kadr, żeby wycią-
gnąć ten biedny kraj z zapaści;
10. Patrycja Jakubowska – ukoń-
czyła I LO w Starogardzie Gdańskim, 
bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
z egzaminu maturalnego (kierunek 
studiów: budownictwo na PG), wy-
chowawca: Grzegorz Kaczorowski, 
poparcie: Mirosław Kleina – zastęp-
ca przewodniczącego „S” w Desty-
larni Sobieski w Starogardzie Gd. 
i Zdzisław Czapski – kierownik Od-
działu „S” w Starogardzie Gd.;
11. Michał Jasiński – klasa III Gim-
nazjum nr 26 w Gdańsku, laureat 
konkursu z języka niemieckiego, 
aktywnie działa na rzecz szkoły, 

wychowawca: Danuta Hoszman, 
poparcie: Zbigniew Sikorski – prze-
wodniczący „S” w Spółdzielni Mle-
czarskiej Polmlek-Maćkowy;
12. Aleksandra Justka – klasa III, I LO 
w Starogardzie Gd., znakomite wyniki 
w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, wolontariat, zainteresowania: 
prawo, historia, wychowawca: Daniel 
Rutkowski, poparcie: Ewa Ceroń-
-Szmaglińska – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Starogardzie Gd.;
13. Kamila Kaźmierowska – klasa 
II Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, bar-
dzo dobre wyniki w nauce (średnia 
5,5), wicemistrzyni Polski w tenisie 
stołowym (kategoria młodziczek), 
wychowawca: Julia Stefaniak, po-
parcie: Paweł Drobniak – trener Sek-
cji Tenisa Stołowego MRKS Gdańsk. 
Katarzyna Wiśniewska-Krupa 
– przewodnicząca „S” w Centrum 
Techniki Okrętowej w Gdańsku, pi-
sze w poparciu: Warto zauważyć, 
że Kamila doskonałe osiągnięcia 
w sporcie godzi z celującymi wy-
nikami w nauce. Jest osobą, która 
mimo młodego wieku ma już wyty-
czone cele życiowe. 
14. Bożena Lorkowska – klasa III, 
VIII LO w Gdańsku, bardzo dobre 
wyniki w nauce, wolontariat, osiąga 
wysokie wyniki w kolarstwie gór-
skim (ognisko TKKF „Chełm-Spół-
dzielnia”), wychowawca: Ludmiła 
Wieremiejewicz, poparcie: Tadeusz 
Kornowski – przewodniczący „S” 
w ZKM Gdańsk sp. z o.o.;
15. Dominika Łacheta – klasa III 
Katolickiego Liceum Ogólnokształ-

cącego w Gdyni, znakomite wyniki 
w nauce (w tym matematyka, che-
mia – zamiar studiowania farmacji), 
wychowawca: Maciej Kornecki, 
poparcie: ks. prof. dr hab. Wojciech 
Cichosz – dyrektor szkoły, Zdzisła-
wa Hacia – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Gdyni. Ks. Sławomir 
Decowski – proboszcz Parafii św. A. 
Boboli w Gdyni, w poparciu pisze: 
Dominika bardzo dobrze się uczy, 
wzorowo się zachowuje i potrafi 
pomagać rodzicom w opiece nad 
młodszym rodzeństwem;
16. Zuzanna Matyjasik – klasa II 
Gimnazjum w Mikołajkach Pomor-
skich, bardzo dobre wyniki w nauce, 
udział w konkursach i w życiu szkoły, 
wychowawca: Teresa Antoniuk, po-
parcie: Krzysztof  Żmuda – przewod-
niczący „S” w Stoczni Północnej;
17. Agnieszka Mazur – ukończyła 
Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce, poparcie: Zbi-
gniew Sikorski – przewodniczący „S” 
w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-
-Maćkowy. Wychowawca Agnieszka 
Wietecha w opinii pisze: Uczennica 
wzorowa, ma doskonałą opinię, 
świetne wyniki w nauce, jej praca 
dla samorządu szkolnego i Caritasu 
jest wręcz nieoceniona. Uczennica 
jest odpowiedzialna, dojrzała, za-
wsze można na niej polegać. 
18. Piotr Młyński – ukończył Gimna-
zjum w Wielkim Klińczu, znakomite wy-
niki w nauce, ukończył też Szkołę Mu-
zyczną I stopnia w Kościerzynie (trąbka) 
i kurs ratownika wodnego, wzorowa 
postawa, aktywny udział w życiu szko-
ły, wychowawca: Regina Piechowska, 
poparcie: Grażyna Wołodzin – dyrektor 
szkoły oraz Grzegorz Urowski – prze-
wodniczący i Celina Drozdowska – „S” 
oświatowa w Kościerzynie;
19. Anna Margaszewska 
– ukończyła I LO w Starogardzie 
Gdańskim, bardzo dobre wyniki 
w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, wolontariat, zamiar studio-
wania psychologii, wychowawca: 
Katarzyna Kozłowska, poparcie: 
Leszek Świeczkowski – przewodni-
czący „S” w Polpharmie Starogard 
Gd. oraz Ryszard Lis – przewod-
niczący „S” w PUK STARKOM sp. 
z o.o. w Starogardzie Gd.

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, Agencja 
Artystyczna „Malina” – Łódź, 
Elektrociepłownie Wybrzeże 
SA – Gdańsk, Chińsko – Polskie 
Towarzystwo Okrętowe SA 
CHIPOLBROK w Gdyni, Zakłady 
Mleczarskie POLMLEK- MAĆKO-
WY S.A. w Gdańsku, Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Gdań-
sku, Nadleśnictwo Starogard 
Gdański, Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” Politechniki 
Gdańskiej, Komisja Między-
zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańskiej Stoczni 
Remontowej im. Marszałka J. 

Wykaz darczyńców Funduszu Stypendialnego – IX edycja (stan do 15 sierpnia 2011 r.)

Piłsudskiego, Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w Stoczni 
Remontowej SHIPBUILDING SA 
(była gdańska Stocznia Północna), 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Komisja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Remontowej NAUTA 
w Gdyni, Komisja Międzyzakła-
dowa NSZZ „Solidarność” Portu 
Gdynia, Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” RADMOR S.A. 
w Gdyni, Komisja Międzyzakłado-
wa NSZZ „Solidarność” GPEC sp. 
z o.o. w Gdańsku, Komisja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. 
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 

Gdańsk,Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” przy OPEC sp. z o.o. 
w Gdyni, Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Urzędzie Miasta 
Gdynia, Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” POLMLEK- MAĆKOWY 
S.A. w Gdańsku, Komisja Zakładowa 
NSZZ  „Solidarność” PKP, Zakład Linii 
Kolejowych w Gdańsku, Komisja 
Zakładowa PKP SKM w Trójmieście 
Gdynia, Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” BOMI SA Gdynia, Komi-
sja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
POLIPOL MEBLE POLSKA SA Zakład 
w Chojnicach, Komisja Podzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Poczta Polska 
w Gdańsku, Komisja Międzyzakła-
dowa NSZZ „Solidarność” Zakłady 
Farmaceutyczne POLPHARMA w Sta-

rogardzie Gdańskim, Komisja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Biura Zarządu Regionu 
Gdańskiego, Oddział NSZZ „Soli-
darność” w Kościerzynie, Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy 
Zakładzie Porcelany Stołowej „LUBIA-
NA”, Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” Szkół Artystycznych 
Wybrzeża, Komisje Międzyzakłado-
we/Zakładowe NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania: 
w Brusach, w Chojnicach, w Czersku, 
w Gdańsku, w Gdyni, w Goręczy-
nie, w Kolbudach, w Kościerzynie, 
w Kwidzynie w Lęborku, w Rumi, 
w Tczewie, w Starogardzie Gdańskim, 
w Wejherowie, w Żukowie, przy 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Darczyńcy indywidualni:

Karolina i Krystyna Bojahr, Bo-
żena Brauer, Elżbieta i Zdzisław 
Brzezińscy, Krzysztof Dośla, 
Piotr Duda, Stefan Gawroński, 
Urszula i Ryszard Grycnerowie, 
Michał Gurowski, Zdzisława 
i Zbigniew Haciowie, Ludwik 
Jakubek, Krzysztof Jankowski, 
Wojciech Jankowski, Adam 
Jaśkowski, Wojciech Książek, 
Jan Kulas, Aleksandra i Mariusz 
Lewiccy, Ewa Łowkiel, Maria 
Machola, Elżbieta i Marian 
Matochowie, Gabriela i Jerzy 
Martyńscy, Iwona Pawlaczyk, 
Krystyna Taranowska

Dokończenie listy stypendy-
stów w następnym numerze 
„Magazynu”

Przyznane stypendia, 
2011 rok
1. Anna Archacka – klasa II Gimna-
zjum nr 16 w Gdańsku, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział 
w życiu szkoły,  wzorowy uczeń, 
wychowawca: Monika Wójcik, po-
parcie: Iwona Orszulak – przewod-
nicząca „S” w BOMI SA w Gdyni;  
2. Eliza Banasik – klasa III, III LO 
w Gdańsku, znakomite wyniki 
w nauce, sukcesy muzyczne (gitara, 
śpiew, m.in. pieśni Jacka Kaczmar-
skiego i Agnieszki Osieckiej), popar-
cie: Barbara Markiewicz – sekretarz 
sekcji oświaty Regionu Gdańskiego. 
Wychowawca Agnieszka Golak 
w opinii pisze: Jest bardzo aktywna 
w szkole, wykonuje wiele prac (np. 
wolontariat), które wykraczają poza 
uczniowskie obowiązki;  
3. Zofia Bączkowska  – klasa II 
Gimnazjum nr 1 w Gdyni, bardzo 
dobre wyniki w nauce, dodatkowa 
nauka w szkole muzycznej (osią-
gnięcia muzyczne – klarnet – opie-
kun: Katarzyna Rywalska), członek 
chóru, wychowawca: Krystyna 
Stateczna, poparcie: Marek Reclaw 
– przewodniczący „S” w PKP IN-
TERCITY w Gdyni oraz Jacek Prędki 
– przewodniczący Sekcji „S” Koleja-
rzy – Region Gdański; 
4. Joanna Bławat – klasa II, I LO  
w Kościerzynie, bardzo dobre wy-
niki w nauce, wzorowa postawa, 
aktywny udział w życiu szkoły, 
wychowawca: Izolda Gulczyńska-
-Zalewska, poparcie:  Waldemar 

Wśród stypendystów m.in. (od lewej): Piotr Duda, Krzysztof 
Dośla i ks. Ludwik Kowalski z parafii św. Brygidy w Gdańsku.
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– Zawsze staram się wytłumaczyć naszym członkom, że związek to ludzie. Od nas wszystkich 
zależy, od naszej współpracy, zaangażowania, jak będzie nam się pracowało, czy uda się 
polepszyć relacje z pracodawcą, coś wynegocjować. To na poziomie zakładu. Ale także od 
nas wszystkich zależy, od naszego zaangażowania w tematy ważne dla „Solidarności” na 
poziomie regionu i kraju, w jakiej rzeczywistości w Polsce będziemy żyli – mówi Marek Al-
becki, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Gościcińskiej Fabryce Mebli Klose. 

Szef zakładowej „Solidar-
ności” uważa, że na wizerunek 
związku w firmie niewątpliwie
wpłynęły sukcesy, jakie udało 
im się w ciągu sześciu lat osią-
gnąć. – Wynegocjowaliśmy, 
a nie było to łatwe, przeszerego-
wanie płac. Premia, która była 
wcześniej wypłacana pracow-
nikom, została przeliczona do
stawki zaszeregowania. Wywal-
czyliśmy dodatkowo podwyżki 
od 0,50 zł do 3 zł za godzinę. 
Poza tym, a było to dla nas bar-
dzo ważne, współuczestniczy-
liśmy w przewartościowaniu 
stanowisk pracy. Oznacza to,
że praca na wszystkich stano-
wiskach została określona w fi-
nansowych widełkach. To spo-
wodowało, że niektóre osoby 
natychmiast dostały podwyżki.
Oczywiście, byli także nieza-
dowoleni z proponowanych 
warunków. Mieli jednak moż-
liwość przejścia na inne, lepiej 
płatne stanowiska pracy.

W firmie przeprowadzono
również ocenę pracowników. 
Najpierw każdy musiał sam oce-
nić swoją pracę i zaangażowanie, 
potem to samo robił jego majster
i kierownik. W ten sposób praco-
dawca (ale i sam pracownik) mo-
gli dowiedzieć się, jaka jest przy-
datność danej osoby w firmie, ile
stanowisk może obsługiwać.

Albecki twierdzi, że dziś lu-
dzie są inni niż kiedyś, ich men-
talność się zmieniła.  –  Mniej 
angażują się w działalność, za 
którą nie dostaną pieniędzy. Ale
za to wymagają wiele. Czasem 
odnoszę nawet wrażenie, że ich 
oczekiwania są zbyt duże, ale 

staramy się, aby jak największa
liczba naszych członków była za-
dowolona. Dzisiaj ludzie muszą 
dostać ciekawą ofertę zachęca-
jącą do wstąpienia do Związku.
Sama ideologia, historyczna pa-
mięć, już nie wystarczy – mówi
szef zakładowej „S”. Związek 
przejął firmowy fundusz socjal-
ny. Oprócz udzielania pożyczek 
i zapomóg zajmuje się również 
organizacją wycieczek, także 
zagranicznych, różnych zabaw 
i spotkań, m.in. gwiazdkowych 
czy balów karnawałowych.

Złoty środek

– Każdy zakład ma swoją 
specyfikę – uważa Albecki.
– Dlatego w każdym trzeba 
znaleźć odrębne rozwiązania na 
funkcjonowanie związku. Usta-
liliśmy już podczas wyborów do 
komisji zakładowej, aby w jej 
składzie byli przedstawiciele
wszystkich wydziałów. W ten
sposób na każdym z nich jest
osoba, która może z pracowni-
kami i kierownikiem rozmawiać 
o problemach. Dopiero wtedy, 
kiedy sytuacja tego wymaga, 
angażuję się w rozwiązanie kon-
fliktu. Nie chodzę po zakładzie,
aby rozmawiać z członkami 
związku. To nie jest dobre roz-
wiązanie. Kiedyś tak robiłem, 
ale natychmiast tworzyły się
małe zebrania podczas pracy. 
Dlatego lepiej, jeśli spotykamy 
się przed pracą lub też po jej 
zakończeniu. W wyjątkowych 
sytuacjach, jeśli problemy są 
poważniejsze, oczywiście roz-
mawiamy też w trakcie pracy.

Walka na argumenty
Największym wyzwaniem 

dla „Solidarności” jest nie-
miecki pracodawca. – Czasem 
trudno nam się porozumieć. 
Nie chodzi o obcy język, mamy 
zawsze tłumacza podczas pro-
wadzonych rozmów, ale o zu-
pełnie odmienną mentalność 
– tłumaczy Albecki. 

Regina Kowalik z Ko-
misji Zakładowej dodaje, że 
dla pracodawcy stałym argu-
mentem w negocjacjach są 
wypłaty wynagrodzeń, które 
zawsze realizowane są w ter-
minie. – Trudno rozmawia się 
o wysokości pensji. Są one 
relatywnie niskie. Ale niestety
jest duże bezrobocie i na wiele
stanowisk łatwo znaleźć inne
chętne osoby. Jeśli pracodawca 
szuka nowych pracowników, 
na jedno miejsce zgłasza się 
kilkudziesięciu kandydatów. 
A to powoduje, że niemiecki 
szef wykorzystuje tę sytuację.

Albecki dodaje, że dziś ar-
gument w postaci „pracownicy
nie mają na chleb” nie wystar-
cza. Trzeba znaleźć inne, które 
przekonają pracodawcę. – Cza-
sami ciśnienie w rozmowach 
jest bardzo duże. Z jednej stro-
ny szefostwo mówi o koniecz-
ności poprawiania efektywno-
ści pracy, o oszczędnościach, 
bo jest kryzys, ale z drugiej
strony jest wiele osób, które
zarabiają naprawdę bardzo 
mało. A galopująca inflacja
i coraz wyższe koszty życia 
sprawiają, że ludzie naprawdę 
czują się albo bezradni, albo 
zdesperowani – dodaje.

W tej chwili najbardziej go-
rącym tematem w rozmowach 
z pracodawcą są podwyżki płac. 
„Solidarność” domaga się 15-
-procentowych podwyżek, a na 
to nie chce zgodzić się niemiec-
ki właściciel, który proponuje 
5-procentowy wzrost wynagro-
dzeń, naliczany od stycznia przy-
szłego roku. – Nie zgadzamy się 
na to, dlatego wywiesiliśmy na 
znak protestu na budynku firmy
flagę „Solidarności”.

Regina Kowalik dodaje, 
że nie tylko temat podwyżek 
budzi emocje. – Z niemieckim 
pracodawcą jest ciężko. Jego
nie interesuje, czy ktoś jest bu-
melantem, czy też był ciężko 
chory. Interesuje go jedynie, że 
człowiek nie był w pracy. 

Albecki tłumaczy, że nie 
tylko rozmowy z pracodawcą 
bywają trudne. Czasem trudno 
przekonać pracowników, by 
poszli na ustępstwa. – Jest kry-
zys i my także odczuwamy to 
w firmie. W okresie mniejsze-
go obłożenia produkcją praco-
dawca proponuje wolny piątek 

w zamian za pracę w sobotę  
w późniejszym terminie. Zga-
dzamy się na takie ustępstwa,
choć niechętnie. Trzeba potem 
tłumaczyć pracownikom racje 
pracodawcy. Ale to jest czasem
trudne, bo niektórzy mówią, że 
związek jest za miękki w roz-
mowach z szefostwem firmy.
Zawsze jednak powtarzam, że 
zdrowy rozsądek musi wziąć 
górę, a niepotrzebne kłótnie 
powodują, że w kolejnych ne-
gocjacjach trudniej jest o po-
rozumienie.

W „Solidarności” 
solidarnie

Albecki mówi, że coraz 
trudniej namówić członków 
„Solidarności” do udziału 
w manifestacjach. Ludzie cięż-
ko pracują, a kiedy mają wol-
ne, po prostu chcą odpocząć.

– Trzeba jednak wyjść na 
ulice i pokazać swoje nieza-
dowolenie, swoją solidarność 
– mówi Janusz Kierznikie-
wicz z Komisji Zakładowej.  
Na euromanifestację we Wro-
cławiu pojechało 49 osób.

Regina Kowalik dodaje, 
że trzeba ludziom tłumaczyć, 
że razem można jednak coś 
zdziałać. – Życie jest coraz
trudniejsze. Wszyscy musimy 
zaprotestować przeciwko temu,
że koszty kryzysu przerzucane 
są na najbiedniejszych. Tak nie 
może być. U nas są dziewczy-
ny, które tak mało zarabiają, że 
po opłaceniu czynszu i innych 
rachunków zostaje im 200-300
zł na życie. Ale jak za to żyć?

Kowalik przyznaje,  że 
czasem słyszy pytania w ro-
dzaju: „a czy to coś pomo-
że?”, „byliśmy w Warszawie 
i co z tego?”. – Trzeba jednak 
z ludźmi rozmawiać, mówić 
o idei solidarności. Poza tym 
taki wyjazd na manifestację
to forma integracji, nie tylko 
z ludźmi z zakładu. Ale człon-
kowie Związku mają okazję 
przekonać się, że jest nas wie-
lu. I razem stanowimy siłę. Lu-
dzie mogą poczuć się związani 
z „Solidarnością”. 

A Albecki dodaje: – Ktoś 
kiedyś powiedział, że nasze 
manifestacje to takie majów-
ki. Można je i tak określić, ale 
moim zdaniem są potrzebne 
również z takiego choćby po-
wodu, jak poczucie radości 
bycia razem w „Solidarności”. 
Ludzie mają okazję się prze-
konać, że członkowie z in-
nych zakładów mają podob-
ne problemy, trudne sprawy 
i wspólnie chcą okazać swoje 
niezadowolenie.

Olga Zielińska

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W GOŚCICIŃSKIEJ FABRYCE MEBLI KLOSE

„SOLIDARNOŚĆ” to ludzie 

Marek Albecki jest prze-
wodniczącym związku 
już trzecią kadencję. 

W fabryce mebli zatrudnionych 
jest około 380 pracowników.
Prawie 60 procent z nich należy 
do „Solidarności”.

– Uważam, że to sukces, 
zważywszy dodatkowo, że 
firma przeszła trudne chwile.
W ciągu ostatnich lat mieli-
śmy dwa zwolnienia grupowe. 
Wprawdzie udało się nam po 
rozmowach z pracodawcą za-
trzymać w firmie ponad 50
osób, ale jednak zwolniono 
ponad 100. Ludzie nam na 
szczęście ufają i wiedzą, że 
na niektóre rzeczy nie mamy 
niestety wpływu, walczymy
jednak, kiedy zachodzi taka 
potrzeba – opowiada Albecki.

Empatyczny 
profesjonalista

Współczesny dzia łacz 
związkowy, według Albeckie-
go, musi być profesjonalistą,
znać się na prawie, być dobrym 
negocjatorem, ale również być 
dobrym człowiekiem, umie-
jącym słuchać innych.  – Zaj-
muję się nie tylko sprawami 
pracowniczymi. Czasem czuję 
się jak spowiednik, bo dla wie-
lu ludzi jestem osobą, której
można opowiedzieć o różnych 
problemach, poprosić o radę, 
o pomoc. To pewnie takie czasy, 
bo takich osób stale przybywa.
A związek jest dla nich jedyną
instancją, gdzie mogą zwrócić
się o pomoc – mówi przewod-
niczący „Solidarności”.

Od lewej: Marek Albecki, Regina Kowalik i Janusz Kierznikiewicz.
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Decyduj!
Wybory 2011

Udział w wyborach jest obywatelskim obowiązkiem. 
Bierność i rozczarowanie do elit politycznych nie 
zwalnia od odpowiedzialności za kraj. Kartka wybor-
cza umożliwia rozliczenie polityków z ich dokonań 
i ich zaniechań.  

Apel Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” w sprawie 
wyborów parlamentarnych

W 31 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych 
i powstania naszego Związku – wydarzeń, które przyczyni-
ły się do odzyskania wolności, ale były też walką o godność 
ludzi pracy – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje 
do wszystkich członków i sympatyków Związku o korzysta-
nie z wywalczonych z takim trudem praw obywatelskich 
poprzez udział w zbliżających się wyborach parlamentar-
nych.

Udział w nich jest nie tylko naszym prawem, ale nade 
wszystko – obowiązkiem. Tylko w ten sposób możemy wła-
ściwie zagospodarować naszą wolność.

Apelujemy o wybór osób, które swoją dotychczasową 
postawą gwarantują uczciwą służbę publiczną i deklarują 
działanie na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecz-
nej i godziwie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, 
rzeczywistego dialogu społecznego. Wybierzmy ugrupo-
wania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, opar-
tą na chrześcijańskiej tradycji, prawdziwie równych szans, 
Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych.

Jak WYBRAĆ I ZAGŁOSOWAĆ, 
by nie stracić swego głosu
Otrzymując kartę do gło-

sowanie zwróćmy uwa-
gę na umieszczone na 

niej oznaczenia list komitetów 
w naszym okręgu wyborczym. 
Zauważymy nazwiska i imiona 
wszystkich kandydatów zare-
jestrowanych na danej liście.

1. Wyborca głosuje tylko na 
jedną listę kandydatów, sta-
wiając na karcie do głosowa-
nia znak „x” (dwie przecinają-
ce się linie w obrębie kratki). 
Znak ma znaleźć się w kratce 
z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów z tej li-
sty. Oddając głos wskazujemy, 
kto naszym zdaniem zasługuje 
na miano parlamentarzysty. 
Nasz głos pracuje też na wynik 
całej listy.

2. Za nieważny uznaje się 
głos, jeżeli na karcie do gło-
sowania postawiono znak „x” 
w kratce z lewej strony obok 
nazwisk dwóch lub większej 
liczby kandydatów z różnych 

list kandydatów, albo nie po-
stawiono tego znaku w kratce 
z lewej strony obok nazwiska 
żadnego kandydata z której-
kolwiek z list.  

3. Jeżeli na karcie do gło-
sowania znak „x” postawiono 
w kratce z lewej strony obok 
nazwisk dwóch lub większej 
liczby kandydatów z tej samej 
listy, to głos taki uważa się za   
ważnie oddany na wskazaną 
listę kandydatów, z przyzna-
niem pierwszeństwa do uzy-
skania mandatu kandydatowi 
na posła, którego nazwisko 
na tej liście umieszczone jest 
w pierwszej kolejności.

Zmiany wprowadzone 
w przepisach 
wyborczych 

Bardzo istotną zmianą jest 
wprowadzenie jednomanda-
towych okręgów wyborczych 
do Senatu. Dotychczas okręgi 

były wielomandatowe i wy-
bierano w nich od 2 do 4 se-
natorów. Od 2011 roku w 100 
okręgach wyborczych wybie-
ramy po jednym senatorze. 
Wyborca będzie mógł oddać 
głos tylko na jednego kandy-
data na senatora. 

Zmienione zostały godziny 
otwarcia lokali wyborczych. W  
wyborach parlamentarnych  
tym razem możemy oddawać 
głosy w godzinach 7– 21.

Dla 
niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, 
które chcą w kraju zagłosować 
korespondencyjnie, w tym za 
pomocą nakładek w alfabecie 
Braille’a, musiały do 19 wrze-
śnia skierować odpowiednie 
zgłoszenie do wójta. Z kolei 
zamiar głosowania korespon-
dencyjnego za granicą zgłosić 

Ciąg dalszy na str. 14
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UWAGA!  Zmienia się pora pracy lokali wybor-

czych, otwarte będą w godzinach 

7 – 21.  Pamiętajmy, by zabrać ze sobą 

dowód osobisty. W razie potrzeby 

także okulary.  Jeśli mamy kłopot z odnalezieniem 

naszego upatrzonego faworyta – za-

piszmy nazwę komitetu, numer listy 

oraz jego pozycję na wyborczej liście 

partii, którą chcemy poprzeć. 

 Nowym rozwiązaniem jest też głoso-

wanie przez pełnomocnika.

SENAT
Dotychczas w województwie pomor-skim wybieranych było SZEŚCIU SENA-TORÓW W DWÓCH OKRĘGACH. Od 2011 r. wprowadzono OKRĘGI JEDNOMANDATOWE. To oznacza, że z jednego okręgu wybierany będzie tyl-ko jeden senator. Teraz wyborcy idąc do urn mogą wskazać tylko jedno nazwisko wybranego przez siebie kandydata. Na-zwiska są ułożone w porządku alfabe-tycznym. Wygrywa ten kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów. 

PAMIĘTAJMY!
Wyborca głosuje tylko na JEDNĄ LISTĘ KANDYDATÓW wystawionych przez komitety wyborcze. Stawiamy na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandy-datów z listy. Wskazujemy przez to, kto naszym zdaniem ma pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Tak oddany głos pra-cuje też na wynik całej listy komitetu.

PAMIĘTAJMY!
Wyborca głosuje tylko na KANDYDATÓW
Wyborca głosuje tylko na KANDYDATÓW
Wyborca głosuje tylko na 

komitety wyborcze. Stawiamy na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandy-datów z listy. Wskazujemy przez to, kto naszym zdaniem ma pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Tak oddany głos pra-cuje też na wynik całej listy komitetu.

Wybory 2011
Od 2011 r. wprowadzono JEDNOMANDATOWEz jednego okręgu wybierany będzie tyl-ko jeden senator. Teraz wyborcy idąc do urn mogą wskazać tylko jedno nazwisko wybranego przez siebie kandydata. Na-zwiska są ułożone w porządku alfabe-tycznym. Wygrywa ten kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów. 

W wyborach DO SEJMU województwo 

pomorskie zostało podzielone na dwa 

okręgi. 

 Okręg numer 25 obejmuje Gdańsk 

i Sopot oraz powiaty gdański, tczewski, 

malborski, nowodworski, kwidzyński, 

starogardzki i tczewski. 

Liczba mandatów – 12

 Okręg numer 26 obejmuje Gdynię 

i Słupsk oraz powiaty lęborski, słupski, 

wejherowski, kartuski, kościerski, 

bytowski, chojnicki, człuchowski, pucki 

oraz obwody głosowania na polskich 

statkach morskich. 

Liczba mandatów – 14. 

W wyborach DO SENATU województwo 

pomorskie zostało podzielone na sześć 

okręgów:

 Nr 62: Słupsk oraz powiaty lęborski, 

słupski, wejherowski

 Nr 63: powiaty bytowski, chojnicki, 

człuchowski, kartuski, kościerski

 Nr 64: Gdynia i powiat pucki

 Nr 65: Gdańsk i Sopot

 Nr 66: powiaty gdański, starogardzki, 

tczewski

 Nr 67: powiaty kwidzyński, malborski, 

nowodworski, sztumski.
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trzeba było konsulowi Polski 
do poniedziałku, 26 wrze-
śnia. Również do 26 wrze-
śnia niepełnosprawni, którzy 
chcą głosować w lokalu wy-
borczym przystosowanym do 
głosowania dla osób niepeł-
nosprawnych, powinni byli 
złożyć wniosek o wpisanie 
ich do spisu wyborców gło-
sujących w takim właśnie 
lokalu. 

Głosowanie przez 
pełnomocnika 

Pełnomocnik wyręczy 
z wizyty w lokalu wyborczym 
seniorów oraz osoby, które 
mają orzeczenie o niepełno-
sprawności. Wyborca niepeł-
nosprawny oraz każdy, który 
najpóźniej w dniu wyborów 
kończy 75 rok życia, może 
udzielić pełnomocnictwa do 
głosowania w jego imieniu. 
Pełnomocnikiem może być 
tylko osoba wpisana do re-
jestru wyborców w tej samej 
gminie. Wniosek o udzielenie 
pełnomocnictwa należy złożyć 
u wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta najpóźniej do 10 
dnia przed wyborami, czyli do 
29 września.

Za pośrednictwem pełno-
mocnika głos oddadzą nie-
pełnosprawni o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozu-
mieniu Ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. 

Senat 
Dotychczas w wojewódz-

twie pomorskim wybieraliśmy 
sześciu senatorów. W 2011 
roku wprowadzono okręgi 
jednomandatowe. To oznacza, 
że z jednego okręgu wybiera-
ny będzie tylko jeden senator. 
W całym Pomorskiem zatem 
będziemy wybierać nadal sze-
ściu senatorów, ale w mniej-
szych okręgach wyborczych. 
Kodeks wyborczy podzielił 
więc województwo pomorskie 
na sześć okręgów: 
 Nr 62: Słupsk oraz powiaty 
lęborski, słupski, wejherowski
 Nr 63: powiaty bytowski, 
chojnicki, człuchowski, kartu-
ski, kościerski
  64: Gdynia i powiat pucki;
Nr 65: Gdańsk i Sopot
 Nr 66: powiaty gdański, 
starogardzki, tczewski
 Nr 67: obejmujący powiaty 
kwidzyński, malborski, nowo-
dworski, sztumski.

Na karcie do głosowania 
umieszcza się w porządku al-
fabetycznym nazwiska i imio-
na zarejestrowanych kandyda-
tów na senatora, z podaniem 
nazwy lub skrótu nazwy komi-
tetu wyborczego.

W każdym okręgu komitet 
wyborczy mógł zgłosić tylko 
jednego kandydata, również 
wyborca ma 9 października 
oddać głos tylko na jedną 
osobę. Zwycięzcą zostanie ten 
kandydat, który zdobędzie 
największą liczbę głosów. Te 
zasady są przejrzyste. Nie ma 
mowy o przeliczaniu głosów 

Głosowanie 
poza miejscem 
zamieszkania 

Osoby przebywające 
poza miejscem zamieszka-
nia w czasie wyborów mogą 
do 4 października składać 
wnioski o wpisanie ich do 
spisu wyborców w miejscu, 
w którym chcą oddać głos. 
Każda osoba, która planu-
je wyjazd w dniu wyborów, 
może zagłosować w dowolnej 
komisji. Musi jednak dyspono-
wać zaświadczeniem o pra-
wie do głosowania.  Takie 
zaświadczenia można uzyskać 
w urzędzie gminy lub urzędzie 
miasta do 7 października. 

Głosowanie 
korespondencyjne 
za granicą 

Przebywający za granicą 
powinni być wpisani na listy 
wyborców. Do 24 września 
osoby te mają powiadomić 
(ustnie, pisemnie, faksem, 
e-mailem) odpowiedniego 
konsula o zamiarze kore-
spondencyjnego głosowania. 
Konsul wyśle zestaw doku-
mentów do głosowania, któ-
re powinni odesłać do konsu-
latu. Wyborcy przebywający 
za granicą i posiadający waż-
ne polskie paszporty lub inny 
dokument stwierdzający toż-
samość wpisywane są do spi-
su wyborców sporządzanego 
przez właściwego terytorial-
nie konsula.

Jak WYBRAĆ I ZAGŁOSOWAĆ 
Dokończenie ze str. 13

Rozmowa z ANDRZEJEM GWIAZDĄ, 
współzałożycielem  Wolnych Związków 
Zawodowych  „Wybrzeża”, negocjatorem 
Porozumień Sierpniowych, nieprzejednanym 
opozycjonistą,  krytykiem umowy Okrągłego Stołu, 
kandydatem PiS do Senatu w okręgu gdańskim

posłużyła do rozpostarcia pa-
rasola ochronnego nad rzą-
dem Tadeusza Mazowieckiego, 
utworzonego po tym, jak ko-
muna postanowiła przeprowa-
dzić plan pierestrojki w Polsce. 
Przez 21 lat transformacji, za 
wyjątkiem może dwóch lat 
rządów PiS, intensywna pro-
paganda niszczyła związki za-
wodowe. „Solidarność” była 
niszczona i atakowana nie 
tylko przez ludzi władzy czy 
telewizję, ale też Lech Wałęsa 
w 1990 roku twierdził, że „Soli-
darność” nie może być zbyt sil-
na, bo za mocną presję będzie 
wywierała na rząd. Odrobienie 
tego będzie bardzo trudne.

– Co powinno się stać, 
aby zapisał się Pan ponow-
nie do „Solidarności”?

– Korzystam z uroku życia 
na emeryturze, więc byłby to 
pusty gest. 

– Z działacza opozycji, 
związkowca, przeszedł Pan  
do polityki…

– Robiono nam od lat ab-
surdalny zarzut, że związek 
jest blisko polityki. Słyszeli-
śmy to od 1978 roku. Związ-
ki zawodowe walczą o spra-
wiedliwy podział dochodów 
między właścicieli a pracow-
ników. Partie polityczne robią 
to samo. Na przykład w myśl 
ideologii neoliberalnej politycy 
postulują zmniejszenie podat-
ków, co ma sprzyjać tworzeniu 
miejsc pracy. Jest akurat od-
wrotnie. Dochód jest większy, 
więc właściciel ma więcej do 
spożytkowania na swój pry-

watny cel. Zasada, że im ktoś 
jest bogatszy, tym procen-
towo płaci większy podatek, 
wymusza inwestowanie, a nie 
przejadanie zysków. Podatek 
progresywny wymusza więc 
niejako rezygnację przez nich 
z części przyjemności. 

– Te nadmierne „przyjem-
ności” zakończyły się rozru-
chami w Grecji i we Włoszech. 

– To efekt działań banków 
komercyjnych i spekulacji gieł-
dowych. Giełdowi spekulanci 
nie produkują, nie tworzą, 
a wysysają soki z gospodarki. 
Nie życzę sobie, by musieli 
za ich błędy płacić przeciętni 
Europejczycy, np. ja z mojej 

emerytury, bo bankierzy nie 
potrafili ocenić ryzyka. Je-
stem skłonny pomóc Grekom 
w imię solidarności, ale nie 
bankierom. Jesteśmy jako kraj 
po latach rządów Platformy 
na greckiej ścieżce i nie jest to 
trasa turystyczna. Pilnie trzeba 
ten spacer przerwać.

– Dlatego też chce Pan ry-
walizować o fotel w Senacie 
z poparciem Prawa i Spra-
wiedliwości? 

– Pamięć o poległym prezy-
dencie Lechu Kaczyńskim była 
jednym z argumentów „za”  
udziałem w wyborach. Lech 
Kaczyński był nam bowiem 
bardzo pomocny od czasów 
Wolnych Związków Zawodo-
wych. Jego wykłady z prawa 
pracy uczyły robotników, jak 
radzić sobie w państwie, które 
tylko z nazwy było państwem 
robotników i chłopów, jak 
chronić się przed represjami 
i wyzyskiem. Ludzie z WZZ sta-
wali się autorytetami w swoich 
środowiskach, a prawo stawa-
ło się prostsze i zrozumiałe. 
Jak silne było to oddziaływa-
nie, okazało się w 1980 roku.  

Rozmawiał
 Artur S. Górski

na mandaty, o lokomotywach 
wyborczych itd. Mandat sena-
tora dostanie ten kandydat, 
który zdobędzie najwyższe 
poparcie. Jeżeli zdarzy się, że 
dwóch lub więcej kandyda-
tów otrzymało liczbę głosów 
uprawniającą do uzyskania 

mandatu, o pierwszeństwie 
rozstrzyga większa liczba ob-
wodów głosowania, w któ-
rych jeden z kandydatów uzy-
skał więcej głosów, a jeśli to 
nie przyniesie rozstrzygnięcia 
– zdecyduje losowanie. 

Artur S. Górski

na mandaty, o lokomotywach mandatu, o pierwszeństwie 

Numery list 
Komitetów Wyborczych

1 – Prawo i Sprawiedliwość 

2 – Polska Jest Najważniejsza

3 – Sojusz Lewicy Demokratycznej

4 – Ruch Palikota

5 – Polskie Stronnictwo Ludowe

6 – Polska Partia Pracy – Sierpień 80

7 – Platforma Obywatelska RP

8 – Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera

9 – Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

10 – Prawica

Skończyć z wykorzystywaniem „SOLIDARNOŚCI”

– Jaka jest rola związków 
zawodowych w 2011 roku? 

– Taka sama, jaka była od ich 
powstania, czyli przywrócenie 
równowagi między ceną pro-
duktu a płacą. To się w głowie 
nie mieści, że związki zawodo-
we, które zostały wykorzystane  
w walce z komunizmem, w ka-
pitalizmie zdaniem niektórych, 
nie mają racji bytu. Zakładając 
Wolne Związki Zawodowe 
nieprzypadkowo wybraliśmy 
dzień 1 Maja. To przecież świę-
to ludzi pracy na pamiątkę 
wielkiego strajku w Chicago.

– Pan jednak po 1989 
roku do związku, do „Soli-
darności”, się nie zapisał…

– Nie zapisałem się, gdyż 
„Solidarność” została wyko-
rzystana do przeforsowania 
antypracowniczych regulacji 
w gospodarce. Ponownie za-
rejestrowana „Solidarność” 
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– Kandyduje Pan z pozycji 
drugiej listy PiS. Co spowodo-
wało, że znalazł się Pan w Ru-
chu Społecznym im. Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego? 

– To było naturalną kon-
sekwencją mojej drogi życia. 
Fenomen obudzenia patrio-
tyzmu, jaki stał się i moim 
udziałem po katastrofie smo-
leńskiej i powrót do wartości, 
determinował moje decyzje. 
Po latach doświadczeń, życia 
dla „Solidarności”, ze względu 
na pamięć Lecha Kaczyńskiego, 
ze względu na program Solidar-
nej Polski, chcę swoją obecno-
ścią w Sejmie dawać gwarancję 
kontynuacji tego programu. 
Od dawna jestem rzecznikiem 
solidarnego państwa. Moje 
poglądy się nie zmieniły. Jako 
Związek popieraliśmy Lecha Ka-
czyńskiego i program Solidarnej 
Polski. Z politycznej palety tylko 
PiS daje szansę na realizację 
tego programu. 

– Wcześniej, w 2000 roku, 
zrezygnował Pan z mandatu 
poselskiego, decydując się 
na pozostanie w Związku. 

– I myślałem, że już w Sej-
mie się nie znajdę. W 1997 
roku zdecydowałem się na 
kandydowanie do Sejmu z listy 
Akcji Wyborczej Solidarność. 
Zrezygnowałem wówczas 

z funkcji związkowych. Zabra-
kło mi czterech głosów, by zo-
stać posłem, a później nie zde-
cydowałem się na mandat po 
zmarłej Franciszce Cegielskiej. 

– Na „Solidarność” powo-
łują się różni politycy, również 
ci, którzy z nią niewiele mają 
wspólnego. Inni, jak choćby 
Andrzej Gwiazda, Jan Olszew-
ski czy  śp. Anna Walentyno-
wicz, doczekali się odznaczeń 
w czasie prezydentury Lecha 
Kaczyńskiego…

– Lech Kaczyński mówił 
o tych osobach, o ich zasłu-
gach, bo warto o nich mówić.  
Ich życiorysy doskonale wpi-
sują się w działania na rzecz 
wolnej Polski. Mam wielki sza-
cunek dla Lecha Kaczyńskiego 
i jego ludzi, że mieli odwagę, 
że potrafili sięgać po osoby 
odstawione na boczny tor. 
To było płynięcie pod prąd 
głównego nurtu. Kreowanie 
nowych bohaterów nie jest 
przekonujące, gdy autentyczni 
bohaterowie pozostawali do 
tego czasu w cieniu. Egzamin 
z „Solidarności” trzeba zdawać 
całe życie. Dzisiaj ci, którzy po-
wołują się na „Solidarność” bę-
dąc u władzy, muszą wiedzieć, 
że jadą na nieważny bilet. 
Przypomnę też, że na 25-lecie 
podpisania Porozumień Sierp-

niowych wydaliśmy przesłanie 
dedykowane bezimiennym bo-
haterom „Solidarności”. Nie za-
pomnieliśmy o tych  ludziach.

– O co, obok polityki spo-
łecznej, będzie Pan zabiegał 
w Sejmie? 

– Skoncentrujemy się na 
przeforsowaniu naszych postu-
latów na forum komisji sejmo-
wych, korzystając też z grona 
ekspertów. Do tego, by propo-
nowane rozwiązanie było przy-
jęte, potrzeba też, by zyskać 
większość parlamentarną. 

– W sporze między Polską 
solidarną a liberalną to na 
„Solidarność” spadał zarzut 
związku zaangażowanego 
politycznie. 

– To element sporu o wizję 
Polski. W 1980 i 1981 roku też 
atakowano Związek za „miesza-
nie się do polityki”. Nikt nie może 
odebrać obywatelom prawa do 
ocen i działania. Platforma Oby-
watelska realizuje program „Radź 
sobie sam”.  Fundamentem ka-
pitalizmu jest zasada „biznes to 
kreowanie popytu”. Dokonująca 
się destrukcja publicznej służby 
zdrowia służy wykreowaniu po-
pytu na prywatną ochronę zdro-
wia. Kryzys ubezpieczeń społecz-
nych służy kreowaniu popytu na 
ubezpieczenia oferowane przez 
firmy prywatne. Rozwalanie 
oświaty to kreowanie popytu na 
uczelnie prywatne. Tworzony jest 
model Polski prywatnej, Polski 
dla bogatych. 

Rozmawiał:
 Artur S. Górski

Posłów, takich jak Janusz, powinna być ponad połowa – daje 
receptę na sukces kraju KRZYSZTOF DOŚLA, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
– Decyzja Janusza o kandydowaniu nie należała do łatwych. 
Przed 11 laty wystarczyłaby deklaracja, że chce być posłem 
– wówczas zrezygnował. Wtedy jednak kierował Związkiem 
i uznał, że przede wszystkim jest potrzebny Związkowi. Do-
świadczenie Janusza Śniadka należy spożytkować w Sejmie. 
Jego kandydowanie i wybór wydają się więc naturalne. Mam 
nadzieję, że po 9 października będzie on jednym z parla-
mentarzystów, jednym z nielicznych posłów – związkowców. 
Takich osób jak Janusz powinna być w Sejmie i Senacie ponad 
połowa, a są niestety nieliczni. Janusz na pewno zajmie się 
polityką społeczną i jej korektą. Trzeba skończyć z arogancją 
władzy, która przejawia się w fikcji dialogu społecznego. Istnie-
je bowiem niebezpieczeństwo zastąpienia dialogu dyktatem 
jednej opcji i monologiem władzy, przekonanej do jedynie wła-
snych racji.  Janusz zapewne też weźmie udział w odtworzeniu  
przemysłu, na który władza najwyraźniej nie ma pomysłu. To 
przemysł napędza usługi, tworzy miejsca pracy.  

(asg)

Jestem zwolennikiem SOLIDARNEGO PAŃSTWA
Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, w latach 2002-
2010 przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, kandydatem do Sejmu z listy Prawa 
i Sprawiedliwości w okręgu gdyńsko-słupskim

– Stał się Pan powierni-
kiem myśli politycznej Lecha 
Kaczyńskiego. To dobry wy-
borczy kapitał?

– Myślę, że mam jeszcze 
w polityce coś do zrobienia. 
Kiedy wiosną powiedzieliśmy, 
że tworzymy Ruch Społeczny 
Imienia Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego uznaliśmy, że pa-
triotyzm, wolność i godność, 
którymi prezydent kierował 
się w swoim życiu prywatnym 
i służbie publicznej, są dla Po-
laków najważniejsze. Chcemy 
pracować na rzecz jego wizji 
Polski jako państwa solidarne-
go i nowoczesnego, liczącego 
się na arenie międzynarodo-
wej. Mam zaszczyt koordyno-
wać działania ruchu im. pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego 
w skali kraju. Staramy się idee 
Lecha Kaczyńskiego utrwalić, 
upowszechnić i wprowadzić 
do bieżącej polityki. 

– Ma Pan za sobą lata opo-
zycji. To była trudna droga, 
ale wybór zrealizował Pan 
konsekwentnie. Teraz przy-
chodzi czas na Sejm.

Rozmowa z  MACIEJEM ŁOPIŃSKIM, liderem 
Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego 

Od KONSPIRY do prezydentury
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– Tego wyboru dokona-
łem jednoznacznie, kiedy 
na ulicach polskich miast po 
13 grudnia 1981 roku trwał 
brutalny dialog partii z naro-
dem. Byłem wówczas dzien-
nikarzem. Na szczęście ludzie 
z „Solidarności” dziennikarzo-
wi tygodnika „Czas” wówczas 
zaufali. Dzisiaj myślę, że w Sej-
mie można realizować wizję 
państwa polskiego, jaką miał 
Lech Kaczyński. Temu celowi 
ma też służyć ruch, zoriento-
wany w stronę jutra, tak jak 
zorientowany był patriotyzm 
Lecha Kaczyńskiego, zakorze-
niony w przeszłości, ale pa-
trzący w przyszłość. 

– W stanie wojennym stał 
się Pan wydawcą, doradcą 
podziemia, autorem bestsel-
lera tamtego okresu – „Kon-
spiry”…

– W stanie wojennym 
przyszło nam zdawać jeden 
z najważniejszych egzaminów. 
Wtedy też związałem się z „So-
lidarnością”. Konsekwencją de-
cyzji podjętej 13 grudnia była 
praca dla Związku, redagowanie 

m.in. „Solidarności – Pisma Re-
gionu Gdańskiego”. Wtedy też 
poznałem i zaprzyjaźniłem się 
z Lechem Kaczyńskim. Los nas 
zetknął w podziemnej Regio-
nalnej Komisji Koordynacyjnej 
„Solidarności”. A „Konspira”? 
Cóż, stała się hitem. Opisaliśmy, 
wraz z dwoma kolegami, życie 
codzienne podziemnego świa-
ta, ludzi działających, ukrywa-
jących się przed reżimem. Nie 
naruszyliśmy przy tym zasad 
konspiracji. 

– Był to czas, który nie na-
pawał optymizmem. Staliście 
się żołnierzami – wydawało 
się – przegranej sprawy. Teraz 
staje się Pan strażnikiem pa-
mięci głowy państwa, która 
zginęła tragicznie…

– Wybór był wówczas jasny. 
I teraz też jest oczywisty. Lech 
Kaczyński i jego wizja państwa 
dla części elit politycznych, me-
dialnych jest zagrożeniem. Jego, 
„państwowca”, stosunek do 
państwa, odwaga, pojęcie Polski 
Solidarnej. Prezydent Kaczyński 
chciał prowadzić suwerenną po-
litykę. Nigdy nie zapomnę tych 
setek tysięcy wzruszonych ludzi 
żegnających prezydenta. Z tego 
poruszenia zostało więcej niż 
ktokolwiek sądzi. 

– Patriotyzm dnia co-
dziennego to jedna z cech 
prezydenta Kaczyńskiego. 
Jakie najważniejsze sprawy 
dla Pomorza czekają na pilne 
załatwienie?

– Polska Solidarna to Pol-
ska sprawiedliwa i bezpieczna. 
A bezpieczeństwo obywateli 
to również stała, godnie wy-
nagradzana praca, przyszłość 
zawodowa naszych dzieci, 
możliwość samorealizacji, wła-
ściwa opieka zdrowotna.  Po-
winniśmy także zweryfikować 
plany prywatyzacyjne Grupy 
Lotos. Jest ona zbyt ważna 
dla bezpieczeństwa Polski, by 
ją prywatyzować. Zabrakło 

w przeszłości konsekwentnej 
polityki państwa wobec prze-
mysłu stoczniowego i woli po-
litycznej, by stocznie ratować. 
Dzięki szybkim działaniom 
rządu PiS udało się uratować 
Stocznię Gdańską. Kolejne 
zadanie w skali kraju to plan 
zasypania dziury budżetowej 
poprzez wsparcie ze strony sa-
mych Polaków, poprzez rynek 
obligacji. Niedopuszczalny jest 
też chaos w podatkach. Przeja-
wem tego była choćby ustawa 
o VAT, pełna nonsensów, jak 
choćby próba wprowadzenia 
VAT na usługi portowe.    

Rozmawiał
 Artur S. Górski
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Karol

GUZIKIEWICZ
Działacz gdańskiej „Solidarności” od 1980 roku, zaraz po strajku 
sierpniowym zakłada młodzieżówkę związkową w stoczni. 
Czynnie działa w stanie wojennym. W 1988 członek komitetu 
strajkowego. Po tym strajku doszło do Okrągłego Stołu i komu-
niści częściowo oddali władzę. 
W 2001 roku odznaczony przez władze kościelne Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą św. Brygidy. W 2009 roku odznaczony 
przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. W 2011 wyróżniony  Pierścieniem gen.
Józefa Hallera „Animus et Semper Fidelis” – odważny i zawsze 
wierny ojczyźnie. 
W ostatnich dwóch latach organizuje w ramach funduszy unijnych 
pomoc szkoleniową dla tysięcy osób zagrożonych zwolnieniem 
z pracy oraz dla bezrobotnych. Jest inicjatorem i współautorem 
kolejnych projektów ze środków unijnych, które mają korelować 
działania edukacyjne z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy.

KAROL GUZIKIEWICZ urodził 
się 25 stycznia 1964 roku 
w Gdyni. Jest żonaty, ma dwo-
je dzieci, mieszka w Gołębiew-
ku, gm. Trąbki Wielkie. Ma 
zawód technika-mechanika 
okrętowego, pracuje w Stocz-
ni Gdańskiej od 1979 roku.

Prawo i Sprawiedliwość
Mój program wyborczy  –  to zarówno program „Solidarności”, 
jak i Prawa i Sprawiedliwości. Te programy są bardzo podobne. 
Polacy mają prawo do życia w nowoczesnym, solidarnym i bez-
piecznym państwie, z którego będą dumni.
A oto najważniejsze hasła mojego programu:
 Prawo do pracy bezpiecznej i godziwie wynagradzanej
 Solidarność z bezrobotnymi
 Podnoszenie kwalifikacji pracowników
 Zabezpieczenie powszechnego dostępu do usług publicznych
 Społeczna gospodarka rynkowa
 Obrona demokracji i praw człowieka
 Patriotyzm dla przyszłości
 Troska o najsłabszych
 Dbałość o rodzinę
 Globalizacja solidarności
 Ochrona i promocja edukacji, kultury i nauki
 Ochrona środowiska
 Ochrona interesów ludzi pracy na forum międzynarodowym 

i europejskim.

Polacy zasługują
na więcej

Kandydat do Sejmu, miejsce 9 lista nr 1

www.guzikiewicz.com.pl

WYBORY 2011 / OGŁOSZENIA PŁATNE

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
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WYBORY 2011 / OGŁOSZENIA PŁATNE

Urodziłem się w roku 1960. Ukończyłem filologię polską na Uniwersytecie 
Gdańskim, gdzie brałem udział w strajkach majowych 1988 roku. Wcześniej, po 
maturze w Technikum Przemysłu Okrętowego, pracowałem jako pracownik fizyczny 
w Stoczni Gdańskiej. W trakcie studiów redagowałem wydawnictwa podziemne. 

Po ich ukończeniu pracowałem jako dziennikarz w „Tygodniku Gdańskim 
Solidarność” i innych gazetach regionalnych. Od 1995 roku, przez trzy kolejne 
kadencje, byłem członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, gdzie 
pełniłem różne funkcje. Przez pięć lat byłem także rzecznikiem prasowym Komisji 
Krajowej „Solidarności”. 

W tym czasie, reprezentując związek, pełniłem różne zadania jako członek Komisji 
Kultury Rady Miasta Gdańska, Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego czy też ławnik Rejonowego Sądu Pracy. Przez ostatnie pięć lat byłem 
prezesem zarządu i jednocześnie redaktorem naczelnym Radia Gdańsk.

Moja żona jest nauczycielką w szkole podstawowej. Mamy dwoje dzieci (syn 
studiuje na Politechnice Gdańskiej, córka uczy się w liceum).

Całe moje życie związane jest z Pomorzem. Chciałbym, żebyśmy mogli tu godnie 
pracować i żyć.

Urodziłem się w roku 1960. Ukończyłem filologię polską na Uniwersytecie 
Gdańskim, gdzie brałem udział w strajkach majowych 1988 roku. Wcześniej, po 
maturze w Technikum Przemysłu Okrętowego, pracowałem jako pracownik fizyczny 
w Stoczni Gdańskiej. W trakcie studiów redagowałem wydawnictwa podziemne. 

Po ich ukończeniu pracowałem jako dziennikarz w „Tygodniku Gdańskim 
Solidarność” i innych gazetach regionalnych. Od 1995 roku, przez trzy kolejne 
kadencje, byłem członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, gdzie 
pełniłem różne funkcje. Przez pięć lat byłem także rzecznikiem prasowym Komisji 

W tym czasie, reprezentując związek, pełniłem różne zadania jako członek Komisji 
Kultury Rady Miasta Gdańska, Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego czy też ławnik Rejonowego Sądu Pracy. Przez ostatnie pięć lat byłem 

Moja żona jest nauczycielką w szkole podstawowej. Mamy dwoje dzieci (syn 

Całe moje życie związane jest z Pomorzem. Chciałbym, żebyśmy mogli tu godnie 

Prawo i SprawiedliwośćDariusz

WASIELEWSKI

Kandydat do Senatu, okręg 63
powiaty: bytowski, chojnicki, 
człuchowski, kartuski i kościerski
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– Zmienił Pan związko-
wy, stoczniowy uniform na 
garnitur. To koniec Karola 
Guzikiewicza, związkowca 
i lidera manifestacji ludzi 
niezadowolonych, a naro-
dziny  polityka w garniturze? 
Przemiana była bolesna?

– Byłem i pozostaję czło-
wiekiem „Solidarności”. Zło-
żyłem zobowiązanie publicz-
ne, że będę bronił interesów 
pracowniczych i spraw ludzi 
pracy w Sejmie. Od wyborców 
zależy, czy się tam dostanę. 
Liczę, że ludzie, którzy mnie 
znają, zechcą mnie poprzeć. 
Na posiedzeniu Zarządu Re-
gionu „Solidarności” oświad-
czyłem, że jeżeli moja Komi-
sja Międzyzakładowa Stoczni 
Gdańskiej uzna kiedykolwiek, 
że źle reprezentuję intere-
sy pracownicze lub działam 
wbrew nim – to w ciągu pię-
ciu dni złożę mandat poselski, 
a pieniądze z diety posła prze-
każę na rzecz ubogich rodzin. 
O ile będę w Sejmie, to mam 
nadzieję stworzyć grupę po-
selską, dzięki której będziemy 
promowali program „Solidar-
ności” i forsowali rozwiązania 
zgodne z jej duchem. Jest koło 
gospodarki morskiej w PiS, bo 
trzeba ratować gospodarkę 
morską, polską banderę, która 
pozostała już tylko na holow-
nikach. 

Garnitur nałożony na ROBOCZY drelich 
Rozmowa z KAROLEM GUZIKIEWICZEM, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości 
do Sejmu w okręgu gdańskim, wiceprzewodniczącym Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

Karol Guzikiewicz na wiecu w obronie emerytów, marzec 2011.
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– Prawo do krytyki, do 
patrzenia władzy na ręce, do 
dążenia do prawdy jest pod-
stawą demokracji. Czym jest 
wolność mediów we współ-
czesnej Polsce i czy są wolne 
polskie media? Co dzisiaj de-
terminuje obieg informacji?

– Gdybyśmy rozmawiali 
o czymś w rodzaju kodeksu 
etyki dziennikarskiej, to oczy-
wiście mówilibyśmy nie tylko 
o prawie, ale wręcz obowiązku 
krytyki, do patrzenia władzy 
na ręce, do dążenia do praw-
dy obiektywnej. Jednak są to 
na ogół pobożne życzenia. Sy-
tuację współczesnych mediów 
determinują oczywiście pienią-
dze. W mediach prywatnych 
liczy się zysk i interes ich wła-
ścicieli, grupy osób, koncernu 
– najczęściej powiązanych 
z konkretną opcją polityczną. 
W grupie mediów publicznych 
też podstawą są pieniądze, 
a właściwie ich brak. W opty-
ce surowych rygorów misyj-

MEDIALNY MATRIX mówi, jak i o czym mamy myśleć
Rozmowa z DARIUSZEM WASIELEWSKIM, 
związkowcem, poetą, byłym prezesem Radia 
Gdańsk, kandydatem do Senatu z okręgu 
obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki, 
bytowski, kościerski i kartuski

nych i kulejącego systemu ich 
finansowania media publiczne
są praktycznie własnością rzą-
dzącej ekipy, która przecież 
decyduje o podziale środków 
i która bezlitośnie z tego ko-
rzysta.

– W miejsce urzędu kon-
troli prasy, publikacji i wido-
wisk (cenzury), który zwal-
niał do 1990 roku teksty do 
druku, a programy do emisji, 
wprowadził się dyktat „re-
klamodawcy”. Główne stacje 
telewizyjne nie tylko mówią 
o tym, jak mamy myśleć, ale 
też o czym. Czy i jak można 
się bronić przed dyktatem 
głównych stacji telewizyjnych 
oraz tytułów prasowych? 

– Przede wszystkim sys-
temowym i klarownym upo-
rządkowaniem kwestii finan-
sowania mediów publicznych. 
Określając ich zadania, ale 
uwalniając je od uzależnienia 
od zmieniających się kolejnych 
ekip politycznych. Pracując 

w mediach przez wiele lat 
i analizując różne mniej lub 
bardziej nowatorskie koncep-
cje dzisiaj jestem zdania, że 
najsensowniejszym rozwiąza-
niem jest jednak powszechny 
abonament radiowo-telewi-
zyjny rozliczany z rocznym ze-
znaniem podatkowym. Stabil-
ne finansowanie pozwoliłoby
uwolnić się mediom publicz-
nym spod presji zysku i ciągłe-
go wyścigu z mediami komer-
cyjnymi, bo to nie ma sensu. 
Natomiast pozwoliłoby skupić 
się na misji wobec społeczeń-
stwa i wreszcie rzetelnie infor-

mować, edukować, rozwijać. 
Od tego należałoby zacząć. Ta-
kie rozwiązanie sprawdziło się 
w wielu krajach europejskich.

– Manipulować czy in-
formować? Jaka jest rola 
mediów komercyjnych? Czy 
media publiczne opłacane 
w części z abonamentu peł-
nią swoją misyjną rolę, czy 
też są wyznawcami tezy M. 
F. Rakowskiego „kto ma te-
lewizję, ten ma władzę” i na 
odwrót „kto ma władzę, ten 
ma telewizję”?

– Niestety, wielokrotnie 
boleśnie przekonaliśmy się na 
własnej skórze, że media są łu-
pem aktualnie panującej ekipy. 
Zresztą jak wszystko inne do-
okoła. W mediach publicznych, 
gdzie pracowałem przez kilka 
ostatnich lat, spotkałem wielu 
wspaniałych ludzi oddanych ca-
łym sercem swojej pracy, którą 
traktują jako zadanie. I wypeł-
niają je z pasją i powodzeniem. 
Jednakże często spotykałem też 
ludzi, których jedynym celem 
było utrzymać tych pierwszych 
„w ryzach”, by realizować swo-
je określone cele. I ci ostatni są 
dzisiaj, niestety, górą.

– Większość odbiorców 
jest przekonana, że media 

służą informacji, a komenta-
rze je uzupełniają. Jak ustrzec 
się przed manipulacją i wy-
korzystywaniem środków 
przekazu jako środków pro-
pagandy? 

– Przed wielu laty badania 
wykazały, że 70 procent widzów 
nie rozumie, o czym się mówi 
w telewizji. I dzisiaj proporcje 
pewnie są zbliżone. A media 
wykorzystują to brutalnie. Je-
den z kolegów z komercyjnego 
kanału, zapytany przeze mnie, 
dlaczego na antenie wciąż 
utrzymują dziennikarza wyróż-
niającego się szczególną agresją 
i chamstwem, stwierdził, że ro-
sną wyniki oglądalności, kiedy 
ten pojawia się na ekranie. Tak 
więc, jeszcze raz zysk. I na to 
nie ma złotego środka. Jednak 
my wszyscy musimy sami ciągle 
się kontrolować, analizować 
i używać zdrowego rozsądku, 
kiedy zewsząd nas bombardują 
swoimi rewelacjami. Wciąż po-
winniśmy pamiętać, jak pośród 
śmiechu i oklasków zaszczu-
to naszego Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego i jego małżonkę 
Marię Kaczyńską. Może to nas 
otrzeźwi...

Rozmawiał 
Artur S. Górski

– Przez ostatnią dekadę 
wszędzie tam, gdzie odby-
wały się manifestacje, de-
monstracje niezadowolenia, 
był Karol Guzikiewicz.

– Na tym polega „Solidar-
ność”, na wspieraniu innych, 
na byciu tam, gdzie dzieje się 
krzywda. 

– Co na to Pańska rodzi-
na? Żona nie sprzeciwiała 
się temu, że męża nie ma 
w domu?

– Z Magdaleną, moją żoną, 
też poznaliśmy się przez „So-
lidarność”. Przeszliśmy dole 
i niedole. To jeszcze wzmoc-
niło nasz związek, mimo że 
nieraz nie było łatwo, a od 
siedemnastu lat mieszkamy 
„na kwaterze”. Dzieci są w li-
ceum i w gimnazjum. Wiem, 
co to znaczy utrzymać rodzi-
nę. Zresztą w tym środowisku, 
w którym mieszkam, na co 
dzień spotykam się z biedą. 
Dla mnie wyznacznik przemian 
to nie jest wskaźnik z makro-
ekonomii, a skala ubóstwa, 
na jakie skazywane są polskie 
rodziny. 

– Mówi się o Panu „wiecz-
ny buntownik”, czasem „wa-
tażka”, „zadymiarz”…

– Trudno zachować spokój, 
gdy widzi się obszary biedy 
poza centrami wielkich miast. 
Trudno być cierpliwym, jeśli co 
krok styka się z manipulacją, 

kłamstwem, przypisywaniem 
sobie przez innych cudzych 
zasług, ustawianiem się po 
niezasłużone zaszczyty. To, 
o czym mówimy, czego się 
domagamy, to nie są sprawy 
miłe. Bieda czy brak szacunku 
dla człowieka pracy nie pach-
ną ładnie. Moja rodzina wy-
wodzi się z Kresów Wschod-
nich dawnej Rzeczpospolitej. 
Guzikiewiczowie są rodem 
z województwa tarnopol-
skiego. Z kolei rodzice żony, 
Wilczewscy, są z Wilna. Natu-
ralne jest więc, że w Sejmie 
będę chciał zająć się pomocą 
Polakom na Wschodzie. Chcę 
kontynuować ideę, którą za-
początkował tragicznie zmarły 
marszałek Maciej Płażyński. To 
wsparcie Polaków, którzy po-
zostali za wschodnią granicą 
jest konieczne, oni zasługują 
na nie. Poczucie dumy i opo-
ru przeciwko okupantom było 
tam silne. Jako ośmioletni 
chłopiec przeżyłem głębo-
ko Grudzień ’70 w Gdyni. To 
doświadczenie odcisnęło się 
w mojej pamięci, bardziej niż 
wspomnienie letnich wakacji. 
Dzisiaj widzę to odrodzenie 
patriotyzmu wśród ludzi mło-
dych, którzy sami odkrywają, 
gdzie jest racja. 

– Liczy Pan na pobudzenie 
aktywności obywatelskiej, 
na oddolne obywatelskie 

inicjatywy? Już są pierwsze 
symptomy związkowego 
sukcesu. Rośnie płaca mi-
nimalna do poziomu 1500 
złotych...

– Tak w kampanii zadekla-
rował rząd, ale to nie wszyst-
ko. Domagamy się podniesie-
nia  skandalicznie niskiej płacy 
minimalnej do poziomu 1590 
zł. Jest złożony u marszałka 
Schetyny społeczny projekt 
ustawy o płacy minimalnej, 
pod którym podpisało się 300 
tysięcy osób. Nie odpuścimy. 
Nadchodzi czas społecznych 
inicjatyw. Zaczęła się walka 
o utrzymanie polskiego Loto-
su. Przecież ją organizują zwy-
kli ludzie, zaniepokojeni, że za 
ich plecami w obce ręce może 
trafić kluczowe polskie przed-
siębiorstwo. Zebrali podpisy, 
przewieźli do Sejmu. Polska się 
budzi. Związek też zmienia for-

mułę działania. Oprócz manife-
stacji przygotowaliśmy i prze-
prowadziliśmy szereg szkoleń, 
współfinansowanych z fundu-
szy Unii Europejskiej. Obecnie 
prowadzimy sześć projektów, 
szkolenia traktujemy jako nową 
formę działalności związkowej. 
Te doświadczenia można prze-
łożyć na przyszłą aktywność 
parlamentarną. 

– Sondażowe zapowiedzi 
nie dają wam pewności wy-
granej…

– Przypomnijmy sobie wę-
gierski przykład. Wszystko jest 
możliwe. Viktorowi Orbanowi 
i Fidesz też nie dawano szansy. 
Jednak zwycięstwo przyszło. 
Węgrzy zmienili konstytucję, 
nie pozwalają już wodzić się 
za nos zagranicznym koncer-
nom i bankierom. 

Rozmawiał 
Artur S. Górski
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1 września na zaproszenie KM NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej 
w Sali BHP zebrani spotkali się z Jarosławem Kaczyńskim. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Janusz Śniadek, Karol Guzi-
kiewicz i Andrzej Gwiazda.

ne doniesienia, jakoby dawnym 
pracownikom Stoczni Gdynia 
dziś dobrze się wiodło. – To są 
bajki o normalnie funkcjonującej 
Stoczni Gdynia. Tylko kilkadzie-
siąt osób ma stałe zatrudnienie.
Reszta to jednoosobowe firmy.

Swoje przemówienie zakoń-
czył słowami: – Polsce potrzebne 
jest prawo, Polsce potrzebna jest
sprawiedliwość, Polsce potrzebna 
jest „Solidarność”!

MACIEJ ŁOPIŃSKI
Panie Prezydencie, 
chcemy wypełnić Twój 
testament

Były szef kancelarii prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego dzielił się 
wspomnieniami na temat tragicz-
nie zmarłego.

– Lech Kaczyński był czło-
wiekiem „Solidarności”. Chciał 
zbudować lepsze państwo, Pol-
skę solidarną. 

Dodał, że zmarły prezy-
dent za swój najważniejszy cel 
w polityce uważał zastąpienie
zasady konkurencyjności zasa-
dą solidarności. 

Łopiński przypomniał także, 
że depozytariuszem jego spu-
ścizny jest Jarosław Kaczyński.
Poinformował, że Ruch Spo-
łeczny im. Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego, którego jest
prezesem, wystartuje z list PiS.
– Popieramy program PiS, polski 
solidarnej i bezpiecznej, dlatego 
kandydujemy z listy PiS. Panie
Prezydencie, chcemy wypełnić 
Twój testament.

ANDRZEJ GWIAZDA
Dziś panuje nurt 
deprecjonowania 
„Solidarności”

– Dziś panuje nurt deprecjo-
nowania „Solidarności”, przeina-
czania historii, zatajania faktów,
które zjawisku „Solidarność” od-
bierają ważność i majestat – mó-
wił jeden z liderów Sierpnia ‘80.

Gwiazda tłumaczył, że „So-
lidarność” była wielkim roman-
tycznym zrywem. – „Solidar-
ność” była ruchem prężnym, 
masowym, o ogromnym ładunku 
intelektualnym i emocjonalnym. 
Nie mierzyliśmy wtedy sił na za-
miary. Częściowo tę walkę wy-
graliśmy. Gdybyśmy nie zostali
zmanipulowani, wygralibyśmy ją 
całkowicie.

Gwiazda podjął także temat 
funkcjonowania w szeregach 
Związku agentów służb bezpie-
czeństwa. Wskazał, że dawni
działacze musieli mierzyć się 

z agentami, którzy byli przez 
wiele lat szkoleni i wiedzieli, 
w jaki sposób mają się zachowy-
wać, aby uniknąć dekonspiracji. 
Gwiazda dowodził, że najwięk-
szym pomnikiem „Solidarności” 
był stan wojenny. – „Solidarność”
oparła się spiskom w sposób ka-
tegoryczny. Spisek okazał się 
bezradny. Trzeba było czołgów, 
więzień i karabinów. Bo kiedy 
społeczeństwo wie, czego chce
i trzyma się zasad, żadna siła nie 
jest w stanie z nim wygrać.

Kończąc mowę zaapelował 
o prawdę. – „Solidarności” 
potrzebna jest prawda, aby po-
kazać jej wielkość. Dla „Soli-
darności” nie ma prawd bole-
snych, dla Polski nie ma prawd 
bolesnych. Prawda może być 
tylko bolesna dla diabła.

JAROSŁAW KACZYŃSKI
Polacy zasługują  
na więcej

– Staję ze wzruszeniem w tym 
miejscu szczególnym. Historia
czasem stoi, czasem rusza z miej-
sca. Właśnie tu 31 lat temu ruszy-
ła z miejsca. Nie tylko historia
Polski, ale także Europy i świata 
– mówił Jarosław Kaczyński, 
prezes PiS. – To miejsce powinno 
być sanktuarium „Solidarności”. 
To także sanktuarium Polski. Nie 
tylko dla Polaków, którzy wtedy 
walczyli, ale także dla tych, któ-
rzy przyszli potem.

Prezes PiS wspomniał, że 
niedawno był na Westerplatte
i przywołał słowa Jana Pawła 
II, który mówił, że „każdy ma 
swoje Westerplatte”. – Każdy
powinien mieć coś takiego, jakąś 
wartość, coś, co jest mu drogie,
czemu można się poświęcić, coś, 
co jest do wykonania – dowodził
Kaczyński. – Trzeba sobie posta-
wić pytanie, co jest tą wartością.
Dla tej organizacji, która jest cią-

gle moją, dla „Solidarności”, na 
pewno jest to jej siła i jedność.

Prezes PiS przyrównał „So-
lidarność” do ruchu Gandhiego, 
największego z ruchów społecz-
nych świata, – Nawet ten zwią-
zek, który zmienił Polskę, Euro-
pę i świat, nie jest celem samym
w sobie. Bo celem jest zawsze
Polska – mówił Kaczyński.

– Ale trzeba sobie postawić
pytanie, jaka? Jaka Polska? Jaka 
rola w tej Polsce pracy? Jaka 
godność? Jaka sprawiedliwość 
ludzi pracy? To pytania, które 
muszą zostać postawione i trze-
ba na nie odpowiedzieć.

Prezes PiS odwołał się także 
do wypowiedzi Janusza Śniadka, 
który wskazywał na istniejące
nieprawidłowości w dzisiejszej 
Polsce, na niesprawiedliwość 
społeczną. 

– Choć wiem, że to, o czym 
mówił Janusz Śniadek, to tyl-
ko fragment wiedzy, trzeba iść 
dalej. Dziś mamy do czynienia 
z polskim kryzysem, także z tym 
światopoglądowym. Trzeba za-
dać sobie pytanie, jak ma wyglą-
dać świat w przyszłości? Jak ma 
wyglądać Polska w przyszłości? 
Na pewno nie tak jak teraz. Bo 
kraj dzieli się na tych, co ciągle 
płacą, i na tych, co mają mono-
pol na zarabianie.

Prezes PiS mówił, że przyszła 
Polska powinna być sprawiedliwa. 
– Jest wielką rolą nas wszystkich,
„Solidarności”, aby dać nowy 
kształt Rzeczypospolitej. By nie 
było już tak, że żyją w Polsce 
grupy ludzi wykluczonych, po-
niżej wymogów ekonomicznych. 
Żyją tak z pokolenia na pokolenie, 
bez nadziei na zmiany.

Kaczyński odniósł się także 
do warunków, w jakich funkcjo-
nują dzisiejsi pracownicy.  – Pła-
ca jest rzeczą bardzo ważną, ale
równie ważną jest stabilność pra-
cy, możliwość planowania życia 

– mówił prezes PiS. – Państwo
musi być państwem akcepto-
walnym. A w Polsce może być 
państwo akceptowalne tylko
sprawiedliwe. Swoje przemówie-
nie zakończył apelem:  – Polacy 
zasługują na więcej. Ale wszyscy 
Polacy, a nie tylko niektórzy.

KAROL GUZIKIEWICZ
Idźmy po zwycięstwo

– Dziękuję za Salę BHP. 
Dziękuję, że nie trafiła w ręce
PO. A miała trafić. Ten symbol
„Solidarności”, ta sala należy 
do narodu. Ta sala jest salą do
zwycięstwa, stąd droga ma pro-
wadzić do zwycięstwa – przema-
wiał entuzjastycznie Karol Guzi-
kiewicz. Podzielił się refleksją,
że w Sali BHP zgromadziły się 
dwa pokolenia „Solidarności”. 
W sierpniu 1980 r. obecny wi-
ceprzewodniczący MK NSZZ 
„S” Stoczni Gdańskiej był mło-
docianym pracownikiem. Guzi-
kiewicz nawiązał do postulatów,
o które wtedy walczono podczas 
strajków. – Postulaty Sierpnia
nadal są aktualne. Choćby te, 
mówiące o godnym życiu. Ale 
także te, mówiące o tym, że pań-
stwo nie może ukrywać sytuacji
ekonomicznej. A co robi Tusk?

Wiceprzewodniczący „S” 
w Stoczni Gdańskiej przypomniał, 
że wielu sprawców politycznych 
zbrodni z czasów PRL-u nadal 
przebywa na wolności. – Nie 
damy zwinąć sztandarów. Mor-
dercy Grudnia, stanu wojennego,
księdza Popiełuszki są na wolno-
ści. To oni powinni stanąć przed
Trybunałem Stanu, a nie Jarosław 
Kaczyński. Swoje przemówienie 
zakończył apelem: – Idźmy po 
zwycięstwo. Musimy zwyciężyć.

Zebrani na sali zakończyli 
spotkanie okrzykami: „Soli-
darność”.

Olga Zielińska

SPOTKANIE W SALI BHP Z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM

Polsce potrzebna jest „Solidarność”

JANUSZ ŚNIADEK
Patentu na solidarność 
nie dostaje się na całe 
życie

– Solidarność nie jest celem,
ale środkiem. Zawsze chodzi 
o Polskę. Jestem dumny, że je-
stem jednym z was – mówił Ja-
nusz Śniadek, były przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, który jako pierw-
szy wszedł na mównicę. Śniadek 
stwierdził, że obecna władza od-
wróciła się od wartości Sierpnia 
i od ludzi, a zamożnym i sytym 
nie zależy na budowaniu Polski 
sprawiedliwej. 

– Hasło Platformy brzmi 
„Polska w budowie”. Może 
i w budowie, ale pałaców. I tylko 
dla wybranych – dodał.

Przypomniał także, czym 
dla „Solidarności” jest wiara
i skrytykował obrażanie warto-
ści religijnych. – „Solidarność” 
rodziła się z obrazami Matki 
Boskiej i słowami Jana Pawła II. 
Bez nich nie byłoby dzisiejszej 
Polski. Dziś sądy i prokuratury 
pozwalają obrażać nasze święto-
ści – krzyż i Biblię, nazywając to 
działalnością artystyczną – mówił
Śniadek, stwierdzając, że w sierp-
niu 1980 r. „Solidarność” walczy-
ła o prawa Kościoła w życiu pu-
blicznym, a dziś Kościół i wiara 
w inny sposób są szykanowane.

Janusz Śniadek nawiązywał 
do obecnej sytuacji w kraju. 
Mówił o granicach wolności, 
które muszą także obowiązywać 
w gospodarce.

Wskazał, że w Polsce jest
ogromne rozwarstwienie pła-
cowe, przypominając postulat
„Solidarności” o podniesieniu 
płacy minimalnej do 50 procent 
średniego wynagrodzenia. Jak 
podkreślił, jest to niezrealizo-
wany postulat z sierpnia 1980
r. Skrytykował także nagminne 
stosowanie przez pracodawców
wobec pracowników praktyk sa-
mozatrudniania.

– Nie ludzie, tylko firmy spa-
dają z rusztowań na budowie, 
nie ludzie, tylko firmy spadają
z drzew, jak w Lasach Państwo-
wych. A to nie psuje statystyk
Państwowej Inspekcji Pracy.

Śniadek dodał, że w Polsce 
za rządów PO zniszczono wiele 
miejsc pracy. – Już tylko połowa 
Polaków ma stałe miejsce zatrud-
nienia. Taka jest polityka tego
rządu. Po Stoczni Gdynia, Stoczni 
Szczecińskiej teraz przyszła kolej 
na Stocznię Marynarki Wojennej.

Były przewodniczący „Soli-
darności” skrytykował medial-
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Uczestnicy spotkania w Sali BHP.
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„Tak, może być lepiej”
Lista nr 1
Pozycja 19

EWA MARIA TUZ
 mieszkanka Pruszcza Gdańskiego i radna Rady Miasta Pruszcz 
Gdański (od 2006 r.)
 mama Mateusza, studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-

znaniu
 absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Badań Eduka-

cyjnych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
 nauczyciel konsultant, ekspert do spraw rozwoju edukacji, wy-

różniona wieloma nagrodami w tym medalem Komisji Edukacji 
Narodowej 

 członek NSZZ „Solidarność”
 łączę pasję do podróży i gotowania, eksperymentując z różnymi 

kuchniami świata

Priorytety:
Chcę abyśmy wzięli odpowiedzialność 
 każdy człowiek to potencjał, dokonania i plany, każdy ma wpływ 

na społeczeństwo w którym funkcjonuje
 dobra edukacja podstawą rozwoju społecznego, wykorzystanie 

potencjału małych szkół, 
 realizacja interesu społecznego zgodnie z moimi przekonaniami 

i dzięki zaufaniu wyborców
 innowacyjna gospodarka naszego kraju oparta na polskim kapita-

le oraz realizacji inwestycji także poza granicami
 chcę aby moi wyborcy czuli odpowiedzialność za to, co się dzieje 

w Polsce

Chcę w pełni wykorzystać Państwa zaufanie, 
tworząc lepszą Polskę

Tak, może być lepiej
miejsce 19 lista 1
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Rozmowa z posłem ANDRZEJEM JAWORSKIM, 
szefem gdańskiego PiS, kandydatem do Sejmu 
RP, byłym prezesem Stoczni Gdańskiej SA 

łają tylko bankomat i zegar. 
Ale na terenie upadłej Stocz-
ni Gdynia wre praca. Stocz-
niowe tereny ożyły. 

– Na terenie po Stoczni 
Gdynia SA rzeczywiście funk-
cjonują firmy stoczniowe, ale
są to przedsiębiorstwa głównie 
z Gdańska, a nie nowo powsta-
łe. Stworzone tam zostały bar-
dzo dogodne warunki działal-
ności. Firmy po prostu na tym 
skorzystały. Co jednak z rzeszą   
wcześniej zatrudnionych stocz-
niowców? Nie ma aktualnych 
badań, co się stało na rynku 
pracy, dokąd trafili fachow-
cy. Część z nich wyjechała do 
Norwegii i innych krajów, inni 
przeszli na emerytury, a część 
zapewne wróciła do swoich ro-
dzinnych miejscowości. 

– Gdy inne duże stocznie 
upadają, Stocznia Gdańsk 
ocalała. Choć okrojona, 
działa…  

– To, co było zdaniem tzw. 
ekspertów niemożliwe, udało 
się. Stało się tak wbrew opi-
niom ludzi z dzisiaj rządzącej 
koalicji, którzy spisali to przed-
siębiorstwo na straty. 

– Pomógł stoczni prezy-
dent Kaczyński?

– Ratowanie stoczni mocno 
leżało na sercu prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiemu. Zrobił 
co tylko możliwe, by ratować 
stocznię. Jestem, byłem i będę 
człowiekiem „Solidarności”. 
Trzeba było więc kogoś, kto 
z jednej strony ma przygoto-
wanie menedżerskie, rozu-
mie relacje rynku i potrafi się
w nich znaleźć, ale z drugiej 
strony kogoś, kto rozumie 
i ceni dziedzictwo „Solidar-
ności” i potrafi dostrzegać
aspekt społeczny.  

– Prezydent wskazał na 
Pana, a Pan to przyjął, bo 
prezydentowi się nie odma-
wia?

– Między Lechem Kaczyń-
skim a mną były relacje mistrz-
-uczeń. Prezydent był moim 
mentorem.  Po rozwiązaniu 
społecznie trudnego proble-
mu gospodarczego najwięk-
szej w stolicy giełdy kwiatowej 
i targowiska i po wygranych 
wyborach w 2005 roku prezy-
dent Kaczyński wezwał mnie 
i zapytał, czy zechcę podjąć 
rozmowy ze stoczniowcami 
na temat ich zakładu pracy. 
Zgodziłem się. 

– Prezydentowi bardzo 
zależało na stoczni?

– Prezydent wierzył w re-
alne możliwości uratowania 
stoczni. Ten zakład miał też 
dla niego wartość symbolicz-

ną. Przy różnych okazjach Lech 
Kaczyński podkreślał, że gdyby 
nie stoczniowy bunt, to mur 
berliński stałby jeszcze długo. 
Stocznia musi trwać jako za-
kład pracy, nie tylko jako sym-
bol wolności  w Europie. 

– Prezydent Kaczyński 
działał też na rzecz przywró-
cenia pamięci historycznej…

– To było dla niego ważne, by 
odmitologizować tych, którzy 
na gloryfikację nie zasługiwali. 
Prezydent przywrócił pamięć 

– Mityczni inwestorzy 
z Kataru sprowadzeni przez 
PO mieli podczas poprzedniej 
kampanii wyborczej zbawić 
polski przemysł stoczniowy. 
Obecnie prosperują małe 
i średnie stocznie prywatne, 
a po stoczniach szczecińskiej 
i gdyńskiej pozostały tylko 
place i zabudowania. 

– Zagranie nieistniejący-
mi inwestorami z Kataru było 
przykładem arogancji i braku 
przygotowania ludzi władzy do 
sprawowania odpowiedzialnych 
funkcji. Platforma zagrała per-
fidnie losem osób znajdujących
się w trudnej sytuacji. Była to 
też próba zatuszowania własnej 
nieudolności. To zdarzenie z po-
przedniej kampanii jest przykła-
dem lekceważenia współoby-
wateli. Ten kampanijny wybieg 
wyborczy ośmieszył tych, któ-
rzy mu uwierzyli i pokazał, że 
w walce o władzę przyda się też 
bluff. Przeszliśmy nad tym do 
porządku dziennego, jakby nic 
się nie stało. Polacy są nad wyraz 
tolerancyjni wobec ludzi obecnej 
koalicji, którzy nadal aspirują do 
rządzenia nami.  

– Dzisiaj na terenie po 
Stoczni Szczecińskiej dzia-

SOLIDARNE rozumienie rynku

o tych, których zepchnięto na 
plan dalszy, jak Anna Walen-
tynowicz czy Andrzej Gwiaz-
da, by zastąpić ich fałszywymi 
autorytetami. Oni są dzisiaj 
aktywni na scenie politycznej 
i będą atakować m.in. pamięć 
o Lechu Kaczyńskim, ale mity 
to tylko mity i runą wcześniej 
czy później. To wyborcy wnikli-
wie zważą, kto wart jest bycia 
parlamentarzystą.

Rozmawiał 
Artur S. Górski

FO
T.

 O
LG

A
 Z

IE
LI

Ń
SK

A

Parlamentarzysta nie musi ładnie prezentować się na po-
prawionej programem komputerowym sesji zdjęciowej, nie 
musi promiennie uśmiechać się z billboardów i plakatów. Ma 
jednak głosować zgodnie z wolą i oczekiwaniami wyborców. 
Cóż z tego, skoro dyscyplina klubowa nieraz zmusza go do 
oddania głosu wbrew własnemu sumieniu, posiadanej wie-
dzy czy przekonaniu. Wyborcy powinni jednak wiedzieć, jak 
ich reprezentują w Sejmie i Senacie ci, którzy tworzą ustawy, 
które bezpośrednio dotyczą każdego z nas.  

deusz Aziewicz, Marek Bier-
nacki, Jerzy Budnik, Zdzisław 
Czucha, który opuścił jesienią 
Sejm, by zająć na powrót fotel 
burmistrza Kościerzyny, Zbi-
gniew Konwiński, Stanisław 
Lamczyk, Witold Namyślak,  
obecnie burmistrz Lęborka, 
i Kazimierz Plocke. 

Przeciwni rozwiązaniu za-
proponowanemu przez MEN 
byli obecni europosłowie Tade-
usz Cymański i Jacek Kurski 
oraz Zbigniew Kozak, Piotr 
Stanke i Jolanta Szczypińska. 
Dłużej chciał zostawić dzieci 
w domu także Bogdan Lis, 
kandydat na senatora z Powi-
śla i Kociewia. Za odrzuceniem 
weta był klub SLD – Lewica.

W głosowaniach nad refor-
mowaniem systemu ochrony 
zdrowia także widoczne były 
partyjne priorytety. Projekt ten 
otwierał drogę do prywaty-
zacji usług z zakresu ochrony 
zdrowia. Za proponowany-
mi przez rząd rozwiązaniami 

byli posłowie PO, przeciwni 
– członkowie klubu PiS. 

Bogdan Lis był przeciw, 
a za projektem opowiedział się 
Jarosław Sellin (Polska XXI). 

A jak głosowali posłowie 
z woj. pomorskiego za odrzu-
ceniem wniosku prezydenta 
RP o ponowne rozpatrzenie 
ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej, otwierającej dro-
gę do prywatyzacji szpitali? 
Zdanie prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego podzielili wszyscy 
posłowie z listy PiS z Pomorza. 
Za odrzuceniem weta byli zaś 
pomorscy posłowie PO  oraz 
Jarosław Sellin (reprezentują-
cy koło poselskie Polska XXI). 

W poprzedniej kadencji de-
bata o emeryturach pomosto-
wych rozgrzewała atmosferę 
w parlamencie i w środowi-
skach pracowniczych. Głoso-
wanie nad przyjęciem ustawy 
o emeryturach pomostowych, 
ograniczającej liczbę uprawnio-
nych, również biegło według 
partyjnych podziałów. Prze-
ciwko rządowej propozycji byli 
posłowie PiS. Klub PO blokiem 
poparł rządowe propozycje. 

Identycznie ułożyły się gło-
sy za odrzuceniem projektu 
prezydenckiego o emerytu-
rach i rentach, przedłużającym 
obowiązywanie korzystnej dla 
pracowników ustawy o rok. 

Prezydenta poparł PiS, PO było 
temu stanowisku przeciwna. 

Identycznie zachowali się 
posłowie podczas głosowania 
w sprawie wniosku prezyden-
ta RP o ponowne rozpatrzenie 
ustawy o emeryturach pomo-
stowych. Poparcie dla weta pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego 
ogłosił cały klub PiS. I znów po-
słowie PO byli za odrzuceniem 
prezydenckiego weta. Podob-
nie jak Bogdan Lis i Jarosław 
Sellin oraz klub Lewica. 

Z kolei, kiedy Sejm uchwalił 
18 marca 2011 r. przygoto-
waną przez minister Barbarę 
Kudrycką ustawę o zmianie 
ustaw Prawo o szkolnictwie 
wyższym, nie obyło się bez 
trwającej po dziś dzień dys-
kusji. Ustawa – zdaniem Kra-
jowej Sekcji Nauki NSZZ „Soli-
darność” – nie niesie za sobą 
wzrostu nakładów na szkol-
nictwo wyższe i na badania 
naukowe. Wprowadza za to 
rozwiązania „dyscyplinujące 
środowisko naukowe”. Po-
słowie i senatorowie PO i PSL 
oraz Bogdan Lis głosowali 
wbrew stanowisku NSZZ „So-
lidarność”. PiS, SLD i PJN po-
parły stanowisko Związku.  

26 listopada 2011 roku 
posłowie przegłosowali pod-
wyżkę stawek VAT. Zamiast 
dotychczasowych 22 procent 
w latach 2011–13 płacimy 

23 procent podatku VAT. 31 
posłów PO nie wzięło udzia-
łu w głosowaniu. Przeciwko 
wzrostowi stawki VAT był 
cały klub PiS, w którego skład 
wchodzili jeszcze posłowie 
obecnie tworzący PJN. 

25 lutego 2011 r. na forum 
Sejmu pojawił się rządowy pro-
jekt zmian w ustawie o VAT. Za 
nowelizacją głosowało 243 po-
słów (wszyscy parlamentarzyści 
PO), 163 było przeciw (głównie 
z PiS). Ta ustawa wprowadza 
m.in. wyższy VAT na ubranka 
dla niemowląt i obuwie dzie-
cięce od stycznia 2012. Podnie-
sienie VAT na ubranka i obuwie 
dla dzieci to konsekwencja wy-
roku Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, który orzekł, 
że Polska ma zaprzestać sto-
sowania preferencyjnej stawki 
VAT na te towary. 

Posłowie 16 września br., 
przed końcem kadencji, znowe-
lizowali ustawę o dostępie do 
informacji publicznej, ogranicza-
jąc dostęp do niej ze względu 
na „ochronę ważnego interesu 
gospodarczego państwa”. Co 
ciekawe, Marek Biernacki, jako 
jedyny poseł PO, głosował prze-
ciwko tej zmianie. Przeciwna 
jej przyjęciu jest m.in. Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka. PiS 
ocenia ją jako zamach na przej-
rzystość życia gospodarczego.

(asg)

Jak decydowali WYBRAŃCY NARODU?

Przyjrzyjmy się, jak głoso-
wali posłowie z woj. po-
morskiego w kilku spra-

wach szczególnie istotnych 
dla obywateli.

Wiele kontrowersji budzą 
nadal zmiany w systemie oświa-
ty. Ustawa ta wprowadzała obo-
wiązek szkolny dla sześciolat-
ków. Pod obrady Sejmu trafiło 
19 marca 2009 r. weto pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego 
wobec tej ustawy. Oddany głos 
„przeciw” był poparciem dla 
prezydenckiego weta. Za jego 
odrzuceniem, czyli de facto 
przyjęciem ustawy posyłającej 
sześciolatki do szkoły, był cały 
klub PO. Przeciwni takiemu 
rozwiązaniu byli posłowie PiS. 
W naszym regionie za prze-
kroczeniem progu szkoły przez 
sześcioletnie dzieci byli więc 
posłowie: Iwona Guzowska, 
Jerzy Kozdroń, Jan Kulas, Sła-
womir Neumann,  Sławomir 
Nowak,  Jarosław Wałęsa, 
Anna Zielińska-Głębocka, Ta-
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VI. SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA
TEZA 19 – Pluralizm światopoglądowy, społeczny, polityczny i kulturalny 

powinien być podstawą demokracji w samorządnej Rzeczypospolitej.
1. Życie publiczne w Polsce wymaga głębokich i całościowych reform, które po-

winny doprowadzić do trwałego wprowadzenia samorządności, demokracji i plu-
ralizmu. Dlatego będziemy dążyć zarówno do przebudowy struktury państwa, jak 
i do tworzenia i wspierania niezależnych i samorządnych instytucji we wszystkich 
sferach życia społecznego. Tylko taki kierunek zmian zapewni zgodność organiza-
cji życia publicznego z potrzebami osoby ludzkiej, dążeniami społeczeństwa i na-
rodowymi aspiracjami Polaków. Zmiany te konieczne są również dla pokonania 
kryzysu gospodarczego. Pluralizm, demokratyzację państwa i możliwość pełnego 
korzystania z wolności konstytucyjnych traktujemy jako podstawową gwarancję, 
że trud i wyrzeczenia ludzi pracy nie zostaną po raz kolejny zmarnowane.

2. Związek nasz jest otwarty na współpracę z różnymi ruchami społecznymi, 
przede wszystkim zaś z innymi związkami, które powstały po Sierpniu 1980 i na-
leżą do wspólnego ruchu „Solidarności” – NSZZ Rolników Indywidualnych, NSZZ 
Rzemieślników, NSZZ Kierowców Transportu Prywatnego – oraz z niezależnymi, sa-
morządnymi związkami zawodowymi tych grup pracowniczych, które ze względu 
na obowiązujące przepisy nie mogły znaleźć się w „Solidarności”. Przepisy te wy-
magają zmiany. Dziś w Polsce wolność zrzeszania się w związki zawodowe i wol-
ność wyboru przez pracownika związku zawodowego mają podstawowe znacze-
nie. Dlatego przykładamy najwyższą wagę do ustawy o związkach zawodowych. 
Powinna ona wolność tę zagwarantować.

3. Związek nasz łączą ścisłe więzy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, „Pa-
tronatem”, niezależnymi ruchami harcerskimi oraz innymi organizacjami, które 
przyczyniają się do realizacji Porozumień Sierpniowych i statutowych zadań „So-
lidarności”.

Organizacje te i zrzeszenia napotykają trudności w swym działaniu i w rejestra-
cji. Dlatego uważamy za konieczne uchwalenie nowej ustawy o stowarzyszeniach, 
która zapewni pełną swobodę zrzeszania się obywateli.

4. Uważamy, że zasady pluralizmu muszą odnosić się do życia politycznego. Zwią-
zek nasz będzie popierał i chronił inicjatywy obywatelskie, których celem jest przed-
stawienie społeczeństwu różnych programów politycznych, gospodarczych i społecz-
nych oraz organizowanie się w celu wprowadzenia tych programów w życie.

Jesteśmy natomiast przeciwni temu, by statutowe władze naszego Związku 
tworzyły organizacje o charakterze partii politycznych.

5. Związek nasz wyznaje zasadę pluralizmu w ruchu zawodowym i widzi możli-
wość lokalnego współistnienia z innymi związkami zawodowymi.

6. Pluralizm będzie zawsze zagrożony, jeśli nie doprowadzimy do globalnej re-
formy prawa karnego dotyczącej zarówno ogólnych zasad karania, jak i w szcze-
gólności tych przepisów Kodeksu Karnego i innych ustaw karnych, które były lub 
mogą być wykorzystywane dla tłumienia swobód obywatelskich.

TEZA 20 – Autentyczny samorząd pracowniczy będzie podstawą samo-
rządnej Rzeczypospolitej.

System wiążący władzę polityczną i gospodarczą, oparty o nieustanną ingerencję 
czynników partyjnych w funkcjonowanie przedsiębiorstw, to główna przyczyna kryzy-
su, w jakim znajduje się nasza gospodarka, to także przyczyna braku równości szans 
w życiu zawodowym. Nomenklatura partyjna uniemożliwia wszelką racjonalną po-
litykę kadrową, czyni miliony bezpartyjnych pracownikami drugiej kategorii. Jedyną 
możliwą dziś drogą zmiany tej sytuacji jest utworzenie autentycznych samorządów 
pracowniczych, które uczyniłyby załogi rzeczywistymi gospodarzami zakładu.

Związek nasz żąda przywrócenia spółdzielniom samorządowego charakteru. 
Konieczne jest uchwalenie nowej ustawy chroniącej spółdzielnie przed administra-
cyjną ingerencją państwa.

TEZA 21 – Samodzielne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy 
terytorialne muszą być rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej.

Podstawą autentycznego samorządu terytorialnego musi być wyłonienie go 
w wolnych wyborach. Powinny one zapewnić możliwość kandydowania osobom 
wysuniętym przez organizacje społeczne, a także grupy obywatelskie. /…/

Organy samorządu terytorialnego muszą uzyskać uprawnienia do decydowa-
nia o całokształcie spraw lokalnych, w tym zakresie mogą podlegać jedynie ure-
gulowanemu ustawowo nadzorowi organów państwowych, służącemu kontroli 
przestrzegania prawa. W razie sporu między samorządem a organami administra-
cji rozstrzygnięcie należeć powinno do sądu. Samorządy terytorialne muszą mieć 
prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Niezbędna jest też możliwość 
zawierania porozumień między samorządami. Dla realizacji swych zadań samorzą-
dy muszą mieć osobowość publiczno-prawną oraz prawo do uzyskiwania samo-
dzielnie środków finansowych (podatki lokalne).

Pierwszy Zjazd NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Komisję Krajową do opracowa-
nia projektu ustawy o samorządach terytorialnych, która realizować będzie wyżej 
wymienione zasady. Zostanie ona poddana konsultacji analogicznej, jak projekt 
ustawy o ordynacji wyborczej, i następnie przedstawiona Sejmowi./…/

TEZA 22 – Organizacje samorządowe powinny uzyskać reprezentacje na 
szczeblu najwyższych władz państwowych.

1. Konieczne jest przyznanie związkom zawodowym prawa inicjatywy ustawo-
dawczej.

2. Będziemy dążyć do odzyskania przez Sejm roli najwyższej władzy w pań-
stwie, oraz do tego, by zmieniona ordynacja wyborcza, umożliwiająca wszystkim 
partiom politycznym, organizacjom społecznym i grupom obywateli swobodne 
zgłaszanie kandydatów, przywróciła mu powszechnie uznany charakter przedsta-
wicielski.

3. Uważamy za celowe rozpatrzenie potrzeb powołania ciała o charakterze sa-
morządowym (Izby Samorządowej lub Izby Społeczno-Gospodarczej) na szczeblu 
najwyższych władz państwowych. Jej zadaniem byłby nadzór nad realizacją pro-
gramu reformy gospodarczej i polityką gospodarczą oraz podobnych instytucji na 
niższych szczeblach.

TEZA 23 – System prawny musi gwarantować podstawowe wolności oby-
watelskie, respektować zasady równości wobec prawa wszystkich obywateli 
i wszystkich instytucji życia publicznego.

Wymaga to:
1. Realizacji zasad i postanowień ratyfikowanych przez Polskę konwencji mię-

dzynarodowych, a w szczególności międzynarodowych paktów praw. Gwarancje 
tego upatrujemy w ratyfikowaniu przez PRL Protokółu fakultatywnego do Między-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przewidujących międzyna-
rodową kontrolę nad wykonaniem postanowień Paktu.

2. Wyraźnego stwierdzenia w Konstytucji zasady równości obywateli, także bez 
względu na ich przekonania, poglądy polityczne i przynależność organizacyjną.

3. Podporządkowania praw wszystkich czynników życia publicznego, w tym 
również organizacji politycznych i społecznych. Jest zatem konieczna zmiana ure-
gulowań konstytucyjnych dotyczących statusu prawnego tych organizacji oraz 
jednoznaczne określenie ich stosunku prawnego do Sejmu oraz innych organów 
władzy administracyjnej.

I KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 1981

UCHWAŁA PROGRAMOWA
część II
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4. Powołanie niezawisłego Trybu-
nału Konstytucyjnego (albo też od-
powiedniej Izby Sądu Najwyższego), 
którego zadaniem będzie orzekanie 
o zgodności ustaw z Konstytucją 
oraz zgodności aktów niższego rzę-
du z ustawami. Badaniu powinna 
podlegać również zgodność prawa 
wewnętrznego z ratyfikowanymi
konwencjami i Międzynarodowymi 
Paktami Praw.

5. Nowelizacji przepisów prawa 
o zgromadzeniach, o stowarzysze-
niach i o paszportach (w ustawie 
paszportowej powinno być zawar-
te prawo do swobodnego wyboru 
miejsca zamieszkania poza granicami 
kraju oraz powrotu do Polski). Decy-
zje ograniczające swobody obywa-
telskie winny być poddane kontroli 
sądowej.

6. Wprowadzenia pełnej jawno-
ści życia publicznego, której jednym 
z warunków jest dostęp obywateli 
do dokumentów władz administra-
cyjnych. Ograniczenia jawności ży-
cia publicznego i dostępu do doku-
mentów winny być jasno określone 
ustawą.

TEZA 24 – Sądownictwo musi 
być niezawisłe, a aparat ścigania 
poddany społecznej kontroli.

Do realizacji tego konieczna jest:
1. Głęboka reforma sądownictwa 

oraz bezwzględne przestrzeganie zasady jego niezawisłości. Gwarancją tego jest:
a) Wprowadzenie pełnego samorządu sędziowskiego, który m.in. miałby decy-

dujący głos w powoływaniu na wszystkie stanowiska sędziowskie oraz mianowa-
niu prezesa sądu.

b) Przestrzeganie zasady nie łączenia funkcji sędziowskiej z żadną inną służbą 
publiczną zwłaszcza w organizacjach politycznych, nieprzenoszenia i nieusuwania 
sędziów, którzy mogą być odwołani ze stanowiska jedynie w trybie dyscyplinar-
nym lub w związku z chorobą. /…/

3. Zapewnienie gwarancji instytucjonalnych prawidłowego funkcjonowania or-
ganów wymiaru sprawiedliwości poprzez: 

a) Przywrócenie instytucji niezawisłego sędziego śledczego, wchodzącego 
w skład określonego sądu; prowadzenie śledztwa oraz podejmowanie decyzji m.in. 
o stosowaniu aresztu tymczasowego winno należeć wyłącznie do jego właściwości.

b) Zreformowanie Prokuratury polegające na ograniczeniu jej roli w procesie 
karnym do funkcji oskarżyciela i podporządkowanie jej Ministrowi Sprawiedliwo-
ści. Należy zagwarantować prokuratorom niezależność przy podejmowaniu decy-
zji w prowadzonych sprawach. 

c) Zapewnienie pełnej niezależności i samorządności dla adwokatury. Obroń-
cy winni mieć prawo udziału w postępowaniu przygotowawczym niezależnie od 
zgody organów śledczych./…/

4. Wydanie ustawy o Milicji Obywatelskiej nadającej jej charakter organu prze-
znaczonego do utrzymania ładu społecznego i nie ingerującej w sferę życia poli-
tycznego obywateli. Łączenie tych funkcji stało się przyczyną daleko idących wypa-
czeń w działaniu Milicji. Wydać należy odrębną ustawę o Służbie Bezpieczeństwa. 
Ustawy te winny określać zakres kompetencji tych organów oraz sposób kontroli 
społecznej nad ich działalnością.

5. W zakresie prawa karnego wykonawczego domagamy się odrębnego uregu-
lowania sytuacji więźniów politycznych, jednoznacznego określenia praw i obo-
wiązków wszystkich więźniów i poddania zakładów karnych nadzorowi społecz-
nemu. Ośrodki Przystosowania Społecznego winny bezwzględnie ulec likwidacji.

TEZA 25 – W Polsce praworządnej nikt nie może być prześladowany za 
przekonania ani zmuszany do działań niezgodnych z sumieniem.

Związek, stojąc na gruncie punktu 4 Porozumienia Gdańskiego, wyraża wolę 
i gotowość występowania w obronie osób represjonowanych za głoszenie prze-
konań politycznych. Domagać się będziemy zrealizowania postanowień porozu-
mienia warszawskiego w części dotyczącej uwolnienia więźniów politycznych oraz 
wydania aktu abolicyjnego w stosunku do ludzi, przeciwko którym toczy się postę-
powanie karne w związku z działalnością opozycyjną.

/…/Długość okresu zatrzymania należy zmniejszyć do 24 godzin, a zasadność 
jego stosowania należy poddać kontroli sędziego śledczego, tak aby wyelimino-
wać przypadki, w których stanowiło ono środek represji.

W Polsce praworządnej nikt nie może być zmuszany do wykonywania działań 
sprzecznych z jego przekonaniami. W odniesieniu do osób, którym przekonanie 
i zasady wiary zabraniają służby wojskowej z bronią w ręku, powinna istnieć moż-
liwość zamiany jej na inny rodzaj służby publicznej.

Związek będzie bronił represjonowanych za działalność związkową, polityczną 
i obywatelską.

TEZA 26 – Osoby winne doprowadzenia kraju do upadku muszą ponieść 
pełną odpowiedzialność.

Żądamy wyjaśnienia okoliczności i ujawnienia winnych strzelania do robotni-
ków i prześladowań w Poznaniu w 1956 r. i na Wybrzeżu w roku 1970, a także 
brutalnych działań Milicji wobec studentów w 1968 r. oraz ludności Radomia i Ur-
susa w 1976 r. Odnosi się to również do sprawców prowokacji bydgoskiej. Osoby 
winne łamania praworządności powinny ponieść przewidzianą prawem odpowie-
dzialność karną i dyscyplinarną.

Odpowiedzialność taka powinna 
również dotyczyć tych, którzy dzia-
łalnością swoją w latach 1970–1980 
doprowadzili kraj do ruiny gospo-
darczej. Z odpowiedzialności tej nie 
mogą być wyłączone osoby sprawu-
jące najwyższe funkcje kierownicze 
w partii i w państwie.

Zasada równości wobec prawa, 
elementarne poczucie sprawiedli-
wości oraz potrzeba uwiarygodnie-
nia zachodzących zmian zmuszają 
Związek do kategorycznego żądania 
spełnienia tego postulatu. Jeśli do 
dnia 31.XII.1981 r. nie zostaną wsz-
częte postępowania karne w wymie-
nionych sprawach, Komisja Krajowa 
powoła społeczny trybunał, który 
po przeprowadzeniu publicznej roz-
prawy osądzi i napiętnuje winnych.

TEZA 27 – Młode pokolenie 
Polaków musi mieć zapewnione 
odpowiednie warunki dla rozwo-
ju fizycznego, psychicznego i mo-
ralnego.

Wychowanie naszych dzieci 
musi pozostawać w naszych rękach. 
Związek zdecydowanie będzie się 
przeciwstawiać podporządkowaniu 
systemu oświaty i wychowania po-
litycznym, ekonomicznym i ideolo-
gicznym interesom władz państwo-
wych i partyjnych. Będziemy walczyć 
o pełny dostęp dzieci i młodzieży do 

narodowej i światowej kultury, o równe szansę do rozwoju dla każdego dziecka, 
o wychowanie w prawdzie i szacunku dla indywidualności człowieka.

Związek będzie popierać:
 działania zmierzające do pełnego zaspokojenia potrzeb dzieci z rodzin 

o niskich dochodach i do ułatwienia startu życiowego młodzieży, pochodzącej 
z warstw i regionów zaniedbanych edukacyjnie,
 działania zmierzające do uzdrowienia systemu opieki nad dziećmi pozbawio-

nymi domu rodzinnego oraz nad dziećmi, wymagającymi specjalnej troski, 
 inicjatywy, zmierzające do doskonalenia systemu profilaktyki i zwalczania

patologicznych zjawisk społecznych, jak np. alkoholizm, narkomania i nikotynizm 
młodzieży,
 ruch samorządny młodzieży i organizowanie się jej w wolne i niezależne sto-

warzyszenia i związki,
 wszelkie niezależne inicjatywy tworzenia nowych placówek oświatowych 

i wychowawczych, służących zaspokajaniu rzeczywistych potrzeb społecznych.
Związek będzie walczyć o rzeczywisty wpływ rodziców na cele, treści i sposoby 

kształcenia i wychowania ich dzieci, w placówkach oświatowo-wychowawczych 
i poprzez środki masowej komunikacji.

Przy Komisji Krajowej i Zarządach Regionu winny powstać komórki do spraw 
młodzieży.

TEZA 28 – Kultura i oświata muszą być dostępne dla każdego, wymagają 
opieki i pomocy Związku.

1. Kultura i oświata nie mogą być wykorzystywane dla narzucania jednolitych 
przekonań oraz kształtowania postaw uległości i bierności.

2. „Historia naszego narodu dowiodła, że skazywany wielokrotnie na śmierć, 
przetrwał, zachował swoją tożsamość nie dzięki siłom fizycznym, ale wyłącznie
w oparciu o swoją kulturę”. (Jan Paweł II) Dlatego zmianie ulec musi dotychczasowa 
polityka władz, która kulturę i edukację doprowadziła do stanu katastrofalnego.

Celem reform gospodarczych i społecznych musi być nie tylko poprawa warun-
ków materialnych, ale i rozwój kultury i edukacji społeczeństwa. Chcemy nie tylko 
jeść, ale i żyć w sposób godny i światły.

3. W obliczu dokonanych spustoszeń w kulturze i edukacji oraz narastającego kry-
zysu gospodarczego, Związek powinien opracować plan działań mających na celu: 

a) Powstanie nowych i odpowiadających potrzebom społeczeństwa ustaw sej-
mowych o edukacji narodowej, o szkolnictwie wyższym, prasie i wydawnictwach,

b) Zlikwidowanie istniejących i szkodliwych rozwiązań prawno-organizacyjnych 
(np. rozporządzenia o programie 10-ciolatki, centralne sterowanie w oświacie 
i kulturze, zmiany przeznaczenia budynków szkolnych),

c) Popieranie wszystkich inicjatyw na rzecz czynnego uczestnictwa w kulturze 
i udostępniania kultury środowiskom najbardziej zaniedbanym,

d) Uzyskanie przy podziale globalnego dochodu narodowego odpowiednich 
nakładów na edukację, kulturę i naukę oraz stworzenie innych źródeł ich finanso-
wania, niż dotacje państwowe. W szczególności instytucje i placówki kulturalne 
powinny być samowystarczalne finansowo, o ile jest to możliwe i nie powoduje
strat społecznych.

e) Zapoczątkowanie Społecznego Funduszu Kultury Narodowej (nawiązującego 
do tradycji Kasy im. Mianowskiego)./…/

TEZA 29 – Związek będzie popierał i chronił wszelkie niezależne poczyna-
nia zmierzające do samorządności w kulturze i edukacji.

Jedną z najpoważniejszych przyczyn obecnego kryzysu w kulturze i edukacji 
jest monopol państwowy w tych dziedzinach. Społeczeństwo musi stać się włoda-
rzem własnej kultury i edukacji.

Państwo powinno zapewniać środki prawne, finansowe i organizacyjne potrzebne
do realizacji celów i wartości tworzonych i uznawanych przez społeczeństwo./…/
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TEZA 30 – Związek będzie popierał swobodę badań naukowych i samo-
rządność środowisk naukowych.

Podporządkowanie nauki względom politycznym sprawiło, iż nie mogła ona 
skutecznie przeciwdziałać kryzysowi społecznemu i gospodarczemu./…/

TEZA 31 – Związek będzie walczył z zakłamaniem we wszystkich dziedzi-
nach życia, ponieważ społeczeństwo chce i ma prawo żyć w prawdzie.

Mówienie i pisanie prawdy jest konieczne dla rozwoju świadomości społecznej 
i dla zachowania tożsamości narodowej. Dla zbudowania lepszej przyszłości musi-
my znać prawdę o naszej współczesności.

1. Cenzurę w środkach masowego przekazu uważamy za zło, na które się go-
dzimy tylko chwilowo i tylko z konieczności. Nie uznajemy cenzury w nauce i sztu-
ce. Cenzura nie może też godzić w prawo narodu do znajomości historii i literatu-
ry. Nadużywanie cenzury każdorazowo będzie napotykało sprzeciw Związku.

2. Groźnym narzędziem kłamstwa jest sam język propagandy, który uszkadza 
nasz codzienny sposób wyrażania myśli i uczuć. Związek będzie dążył do przywró-
cenia społeczeństwu polszczyzny, umożliwiającej prawdziwe porozumiewanie się 
między ludźmi.

3. Związek popierać będzie rozwój niezależnych wydawnictw, ponieważ ich 
działalność jest jednym ze sposobów szerzenia prawdy i przezwyciężania ograni-
czeń cenzury.

4. Szczególnie dotkliwe straty ponieśliśmy wskutek zakłamania i przemilczeń 
w nauce historii i literatury. Obowiązkiem Związku jest wspieranie wszelkich dzia-
łań na rzecz uczenia prawdy o naszych dziejach i kulturze.

5. Jednym z dostępnych nam środków szerzenia prawdy o nas samych jest 
oświata i wydawnictwa związkowe; za ich pośrednictwem będziemy krzewić wie-
dzę oraz upowszechniać znajomość treści pomijanych lub fałszowanych w na-
uczaniu państwowym.

6. Związek będzie wspierał niezależne inicjatywy kombatanckie w dążeniu do 
odkłamania historii narodowej oraz uznania rzeczywistych zasług ludzi, którzy po-
święcali swoje zdrowie i życie w walce o niepodległość i suwerenność Polski.

kowanie się decyzjom władz związkowych, podejmowanym zgodnie z tą zasadą, 
gwarantuje jedność działania. Podstawowym dokumentem określającym reguły 
demokracji w Związku jest Statut. Przy jego praktycznej interpretacji przyjmujemy, 
że dozwolone są także te działania, których wyraźnie nie zabrania. Pozwala to na 
wzbogacenie życia związkowego o nowe formy.

Przestrzegając zasady tolerancji dla różnych poglądów władze Związku i wszy-
scy jego członkowie winni zarazem zdecydowanie występować przeciwko naru-
szeniom norm statutowych.

Demokracja w życiu wewnętrznym, dyscyplina w działaniu i uczciwość człon-
ków Związku są źródłem jego siły.

TEZA 33 – Członkowie naszego Związku mają prawo nieskrępowanego wy-
rażania opinii i woli oraz swobodnego organizowania się dla realizacji wspól-
nych celów.

Skuteczność działania Związku zależy od różnorakich więzi łączących jego człon-
ków. Powiększają one zasób środków i form działania, zapewniając autentyczność 
naszego ruchu i przyczyniając się do osiągnięcia ładu społecznego. Tworzenie tych 
więzi wymaga swobodnej wymiany poglądów i uzgadniania stanowisk.

1. Regiony
Podstawowe więzi między członkami Związku tworzą się w organizacjach za-

kładowych. Organizacje zakładowe łączą się w regiony zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Statucie. /…/

Należy dążyć do tworzenia regionów na tyle silnych, by mogły stanowić odpo-
wiednie zaplecze organizacyjne i techniczne dla zrzeszonych w nim organizacji za-
kładowych. Należy unikać podziału województw, gdyż uniemożliwia to skuteczne 
oddziaływanie Związku na władze administracyjne.

2. Ogniwa pośrednie
Praktyka życia związkowego doprowadziła do powstania różnorodnych ogniw 

pośrednich między organizacjami zakładowymi a władzami regionów. Działal-
ność tych ogniw władze związkowe winny wspomagać organizacyjnie, finanso-
wo i technicznie. Głównym zadaniem ogniw pośrednich jest pomoc komisjom 
zakładowym w zakresie informacji, poradnictwa, szkolenia itp., a także tworzenia 
ośrodków życia związkowego, obrona interesów społeczności lokalnych oraz od-
działywanie na terenowe organy władzy i administracji.

3. Sekcje zawodowe, branżowe i inne
Sekcje wspierają i uzupełniają działalność władz związkowych w obronie inte-

resów różnych grup pracowniczych i członkowskich. Nie może to prowadzić do 
naruszania interesów innych grup.

Do podstawowych zadań sekcji należy:
a) inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie dotyczącym ich problematyki, 

a zwłaszcza umów zbiorowych, 
b) reprezentowanie interesów danej grupy wobec władz Związku,
c) występowanie z upoważnienia tych władz wobec administracji państwowej.
Z dotychczasowej praktyki wynika, że w rozwiązywaniu przez władze Związku pro-

blemów określonej sekcji konieczny jest, szerszy niż dotąd, udział jej przedstawicieli.
4. Porozumienia

Porozumienia komisji zakładowych, grup członków i pojedynczych członków, 
działające poza przewidzianymi w Statucie formami organizacji, przyczyniają się 
do wypełniania statutowych zasad Związku i rozszerzenia jego inicjatyw. Mogą 
one działać jako grupy inicjatyw programowych, gospodarczych, społecznych itp. 
Stwarzając różnym porozumieniom niezbędne warunki istnienia i działania, wła-
dze Związku nie powinny występować w roli ich organizatorów.

5. Środki wyrażania i kształtowania opinii
Środki informacji związkowej są głównym sposobem rozpowszechniania  nie-

zafałszowanej wiedzy o celach i metodach działania Związku oraz formułowania 
stanowiska związkowców wobec aktualnych problemów społecznych, gospodar-
czych i politycznych. Dlatego też władze Związku powinny szczególnie troszczyć 
się o organizację i techniczno-materialną bazę informacji oraz zapewnić właściwe 
warunki pracy służb informacyjnych. Należy dążyć do tego, aby związkowy system 
informacji stał się konkurencyjny pod względem zasięgu wobec środków przekazu 
monopolizowanych przez aparat partyjno-państwowy. Najważniejszymi zadania-
mi w tym zakresie są obecnie: 

a) Zwiększenie nakładu Tygodnika „Solidarność” do około l miliona egzemplarzy;
b) utworzenie dziennika o zasięgu krajowym;
c) wydawanie w miarę możliwości czasopism regionalnych;
d) wydawanie wewnętrznego dziennika i tygodnika w każdym regionie; 
e) zapewnienie właściwych warunków technicznych dla rozwoju ogólnopol-

skiego systemu przepływu informacji (codzienny serwis informacyjny i zestawy 
materiałów publicystycznych) w oparciu o istniejące ośrodki (BIPS, AS) oraz sieć 
regionalnych biur informacyjnych;

f) usprawnienie w regionach kolportażu (np. w oparciu o system ABC) oraz in-
nych systemów łączności;

g) tworzenie bibliotek przy zarządach regionalnych i komisjach zakładowych.
/…/
TEZA 34 – Decyzje i działania instancji związkowych winny opierać się na 

rzetelnej znajomości opinii i woli członków Związku.
Członkowie Związku muszą mieć istotny wpływ na działania jego władz. 

Wpływ ten realizowany jest poprzez mechanizm wyborczy oraz wyrażanie opinii 
we wszystkich kwestiach dotyczących Związku. Dla właściwego kształtowania opi-
nii potrzebny jest przepływ informacji oraz jawność życia związkowego.

1. Decyzje i działania władz związkowych
Władze związkowe w podejmowanych działaniach muszą kierować się stano-

wiskiem większości. Dla zapewnienia jawności życia Związku władze i komisje re-
wizyjne wszystkich szczebli winny informować członków o swoich pracach przez 
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TEZA 32 – Środki społecznego komunikowania są własnością społeczną, 
muszą służyć całemu społeczeństwu i być pod jego kontrolą.

Prowadzona przez Związek walka o dostęp do środków masowego przekazu 
jest walką w interesie wszystkich środowisk społecznych, jest walką o prawa całe-
go społeczeństwa.

Związek domaga się przestrzegania konstytucyjnej zasady wolności słowa i wy-
miany poglądów. Dlatego:

1. Związek uważa za niedopuszczalne przeszkadzanie w odbiorze informacji 
w postaci zagłuszania audycji radiowych, zatrzymywania wydawnictw, zrywania 
plakatów itp.

2. Związek weźmie udział w przygotowaniu społecznego projektu ustawy pu-
blikacyjnej, która powinna obejmować wszystkie środki społecznego komuniko-
wania. Zjazd zobowiązuje władze Związku do zdecydowanego poparcia zaakcep-
towanego społecznie projektu ustawy.

3. Związek będzie konsekwentnie dążył do uznania przez władze i zrealizowa-
nia prawa obywateli i ich organizacji do posiadania wydawnictw oraz dostępu do 
radia i telewizji. W wypadku organizacji udział ten wynika z ich wielkości i rzeczy-
wistego społecznego znaczenia. Konieczna jest społeczna kontrola nad podziałem 
papieru, mocy poligraficznych, czasu antenowego i dostępu do środków technicz-
nych radia i telewizji.

/…/
9. Zgodnie z art. 83 ust. 2 Konstytucji PRL Związek domaga się możliwości 

uruchomienia własnych rozgłośni radiowych i zapewnienia możności emitowania 
własnych programów.

10. W walce o dostęp do radia i telewizji i reformę środków społecznego ko-
munikowania Związek użyje wszystkich przewidzianych w statucie środków.

VII. NASZ ZWIĄZEK
Fundamentem życia Związku jest demokracja, oparta na podporządkowaniu się 

woli większości przy zachowaniu szacunku dla poglądów mniejszości. Podporząd-
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publikowanie dokumentów, a zwłaszcza dokumentów końcowych z wszystkich 
oficjalnych rozmów i negocjacji. Władze krajowe i regionalne zobowiązane są do
współdziałania z ośrodkami prac społeczno-zawodowych oraz sekcjami branżo-
wymi i zawodowymi.

Członkowie władz związkowych mają obowiązek regularnego spotykania się 
ze swymi wyborcami.

2. Organizacja pracy programowej
Prawidłowe funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej warunkowane jest 

znajomością opinii możliwie szerokich rzesz związkowców przez członków władz 
Związku. Odpowiedni przepływ tych opinii oraz ich syntezę musi zapewnić zor-
ganizowana praca programowa. Przy Komisji Krajowej, zarządach regionalnych 
i komisjach zakładowych winny działać programowe zespoły tematyczne (np. d/
s płacowych, warunków pracy, zatrudnienia), składające się z działaczy związko-
wych oraz ekspertów.

Równocześnie konieczne jest tworzenie i rozwijanie ośrodków prac społeczno-
-zawodowych, których zadaniem są prace studialne, opracowywanie ekspertyz 
oraz programów dla Związku. Ośrodki te powinny działać samodzielnie pod kon-
trolą Rad Programowych złożonych z cieszących się autorytetem uczonych, prak-
tyków i działaczy powołanych przez władze związkowe.

Na podstawie postulatów i koncepcji, przekazywanych przez poszczególne 
organizacje zakładowe i materiały dostarczane przez ośrodki prac społeczno-za-
wodowych, zespoły programowe powinny formułować pytania i kierować je do 
członków Związku. Zespoły te na podstawie otrzymanych odpowiedzi:
 informują bieżąco władze Związku o popularności poszczególnych koncepcji 

oraz wadze, jaką konsultowani przywiązują do różnych zagadnień;
 formułują zalecenia dotyczące informacji i propagandy związkowej;
 przedstawiają propozycje rozwiązań programowych pod obrady ciał;
 przedstawicielskich. /…/

3. Badania opinii zakładowej
Równie ważną formą działań jest prowadzenie badań opinii, związkowej w re-

gionach, a także w skali całego Związku, metodą reprezentatywnych sondaży. Do 
badań tych będą wykorzystywane ośrodki prac społeczno-zawodowych. Prowa-
dzenie tego rodzaju badań jest niezbędne dla wiarygodnego i dokładnego rozpo-
znawania stanowiska związkowców wobec wszelkich istotnych problemów, wa-
runkuje trafność i szybkość podejmowanych decyzji, wzmacnia pozycję Związku 
w negocjacjach. Komisja Krajowa powinna zapewnić niezbędne środki dla badań 
opinii związkowej.

4. Demokracja bezpośrednia
Oprócz określonych Statutem form demokracji przedstawicielskiej winny być 

stosowane w Związku niektóre formy demokracji bezpośredniej. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługuje referendum, ze względu na możliwy jego zasięg, 
a zatem i wagę decyzji czy stanowisko, jakie w efekcie referendum zostanie zaję-
te. Forma ta może być wykorzystywana na różnych szczeblach Związku, przy czym 
zawsze, a szczególnie w skali ogólnozwiązkowej, musi być stosowana bardzo roz-
ważnie. /…/ 

TEZA 35 – Podstawowym sposobem realizacji interesów pracowniczych 
i obywatelskich członków Związku jest droga uzgodnień i porozumień, a gdy 
one zawiodą - akcje protestacyjne.

1. W działaniach na rzecz realizacji potrzeb członków Związku władze związ-
kowe powinny w pierwszej kolejności stosować takie środki, które nie naruszają 
spokoju społecznego. Podstawowym sposobem działania jest przedkładanie opinii 
i wniosków członków odpowiednim instancjom administracji gospodarczej i pań-
stwowej, a w kwestiach spornych – podejmowanie prób uzgodnienia stanowisk 
przez wzajemne konsultacje, spotkania robocze itp./…/

2. Władze związkowe mają obowiązek podejmowania negocjacji z odpowied-
nimi organami administracji gospodarczej lub państwowej w sytuacjach kon-
fliktowych, których rozwiązanie okazało się niemożliwe drogą uzgodnień. Dla
prowadzenia rozmów władze Związku powołują zespół negocjacyjny, określając 
jego zadania i kompetencje. Zespół negocjacyjny winien posiadać uprawnienia 
wyłącznie do parafowania porozumienia, które następnie podlega zatwierdzeniu 
przez władzę związkową odpowiedniego szczebla. Przygotowanie negocjacji po-
winno obejmować między innymi: zapoznanie się z opiniami zainteresowanych 
członków, określenie przedmiotu, celów i taktyki, a także ustalenie konsekwencji 
negocjowanych rozwiązań. Strona związkowa powinna dążyć do jawności prowa-
dzonych rozmów. W rozmowach mogą brać udział eksperci, których uprawnienia 
określa zespół negocjacyjny. Każde porozumienie zawierać winno jednoznaczne 
ustalenie terminu, sposobu i warunków wykonania przyjętych przez strony zobo-
wiązań.

3. Gdy zawiodą próby porozumienia, władze Związku mogą organizować ma-
nifestacje i akcje protestacyjne. Charakter tych akcji (ekonomiczny, ekonomiczno-
-polityczny, polityczny) wynika z powodów, które je wywołały, a nie zależy od ad-
resata, do którego są skierowane. Każda akcja powinna mieć jasno sprecyzowane 
cele i solidne przygotowanie organizacyjne, w którym przewidzieć należy możli-
wość utrudnień w jej prowadzeniu. Akcje zbiorowe mogą mieć charakter manife-
stacji stanowiska (jako forma nacisku w celu podjęcia, kontynuowania negocjacji 
bądź też wdrażania wcześniej podpisanych porozumień) i akcji protestacyjnych 
(jako sprzeciwu wobec niekorzystnych decyzji lub niespełnienia zawartych poro-
zumień).

Ostrzegawcze akcje protestacyjne muszą mieć określone terminy realizacji żą-
dań oraz terminy ewentualnego wszczęcia akcji właściwej, gdy ostrzeżenie nie 
odniesie skutku. Mają one stanowić wyraz determinacji i poparcia społecznego dla 
żądań. Do tego typu akcji należą m.in. bojkoty i strajki ostrzegawcze.

Właściwymi akcjami protestacyjnymi są przede wszystkim strajki. Ze względu na 
straty ekonomiczne strajki są ostateczną formą protestu. Każdy strajk winien mieć 
jednoznacznie określone warunki jego zakończenia. Władze krajowe winny zadbać 

o pilne przygotowanie poradników i regulaminów negocjacji oraz akcji protestacyj-
nych. Ponadto władze wszystkich szczebli winny opracować zalecenia organizacyjne 
i instrukcje określające krótko- i długoterminowe formy działalności Związku w sytu-
acji takich zagrożeń jak stan wyjątkowy lub interwencja zewnętrzna.

4. Decyzje o podjęciu negocjacji i akcji protestacyjnych, o zakresie i poziomie 
żądań oraz o warunkach końcowego porozumienia muszą być oparte na rzetel-
nym rozpoznaniu opinii zainteresowanych członków. W trakcie negocjacji i pro-
testów niezbędne jest także stałe prowadzenie konsultacji z członkami, w trosce 
o to, aby decyzje podejmowane przez zespoły negocjacyjne lub władze Związku 
były zgodne ze stanowiskiem i nastrojami członków. Obowiązkiem władz Związku 
jest wszechstronne informowanie członków o stanowiskach obu stron i skutkach 
kolejnych faz protestu lub negocjacji.

Działalność informacyjna i propagandowa winna być, w szczególności w okre-
sach napięć, adresowana nie tylko do członków Związku, ale także do całego 
społeczeństwa. Kierując się interesem społecznym Związek powinien dbać o po-
wszechne zrozumienie akceptację celów, o które walczy.

5. Wszystkich członków Związku łączą podstawowe cele. Wspólnota celów 
jest najlepszą gwarancją zgodnego współżycia członków i współdziałania instan-
cji Związku. Jeśli jednak spory lub konflikty wystąpią – powinno się je rozwiązy-
wać na drodze porozumienia i pojednania. W dobrze pojętym interesie Związku 
i wszystkich jego członków leży unikanie rozstrzygnięć administracyjnych czy też 
dyscyplinarnych.

TEZA 36 – Kontrola i krytyka instancji związkowych to prawo i obowiązek 
każdego członka „Solidarności”.

Działalność wszystkich władz Związku podlega kontroli. Warunkiem tego jest 
jawność wszystkich działań podejmowanych przez władze. Uchwały władz związ-
kowych i sprawozdania komisji rewizyjnych muszą być publikowane i szybko do-
cierać do wszystkich zainteresowanych.

Wszyscy członkowie Związku mają pełną swobodę w krytykowaniu władz 
Związku. Z prawa tego korzystają na zebraniach i w .prasie. Krytykowanym przy-
sługuje prawo repliki.

Członkowie i ciała przedstawicielskie kontrolują działalność władz związko-
wych przez instytucje interpelacji, votum nieufności i votum zaufania. Na interpe-
lację należy odpowiedzieć w przewidzianym czasie. Jeśli zdaniem interpelującego 
odpowiedź jest niewystarczająca, może on postawić wniosek o votum nieufności. 
W wypadku uchwalenia votum nieufności członek władz lub organ władzy składa 
rezygnację. Organ przedstawicielski może rezygnacji nie przyjąć, określając jedno-
cześnie czas i sposób załatwienia sprawy, która stała się przyczyną votum nieuf-
ności. Ciała przedstawicielskie mogą także powoływać specjalne komisje w celu 
wyjaśnienia spraw budzących spory.

Kontrolę działań władz związkowych prowadzą także, zgodnie ze Statutem, 
komisje rewizyjne. Czynności polegają na zbieraniu informacji, wskazywaniu nie-
prawidłowości działań i sposobów ich naprawy oraz przygotowywaniu opinii dla 
ciał przedstawicielskich.

VIII. NOWE POROZUMIENIE SPOŁECZNE
TEZA 37 – „Solidarność” domaga się nowego porozumienia społecznego.
NSZZ „Solidarność” jest gwarantem Porozumień Społecznych z 1980 roku i do-

maga się konsekwentnej ich realizacji. Nie ma innej drogi ocalenia kraju, niż reali-
zacja konstytucyjnej zasady suwerenności narodu.

Związek nasz określa swój program w chwili, gdy krajowi grozi katastrofa. Nie 
można przyzwyczajać się do życia w kryzysie, z kryzysu musimy wyjść.

Porozumienie antykryzysowe
Porozumienie antykryzysowe musi zapewnić społeczeństwu przetrwanie zbli-

żających się ciężkich zimowych miesięcy. Musi wskazać kierunki wyjścia z kryzysu. 
Musi być pierwszym sprawdzianem współdziałania władzy i społeczeństwa.

Porozumienie w sprawie reformy gospodarczej
Porozumienie w sprawie reformy gospodarczej wymaga współdziałania władzy 

i społeczeństwa na rzecz radykalnej zmiany dotychczasowego porządku gospo-
darczego. Reforma zagwarantować powinna zarządzanie zakładami pracy przez 
załogi w systemie gospodarczym kojarzącym prawa rynku z uspołecznionym pla-
nowaniem.

Setki podpisanych przez rząd porozumień pozostały na papierze. Przyrzeczenia 
złożone ludziom pracy przez władze muszą zostać zrealizowane.

Porozumienie dla samorządnej Rzeczypospolitej
Porozumienie w sprawie samorządnej Rzeczypospolitej musi wyznaczać kierun-

ki i sposoby demokratyzacji instytucji życia publicznego: Sejmu, władz politycz-
nych, terytorialnych, gospodarczych, sądownictwa, oświaty itp. Realizacja tego 
porozumienia ustali właściwe stosunki między obywatelami a państwem.

Droga ku samorządnej Rzeczypospolitej jest jedyną drogą, by Polska, silna we-
wnętrznie, stała się wiarygodna jako równorzędny partner dla innych narodów.

Związek traktuje nowe porozumienie społeczne jako całość nierozłączną, wza-
jemnie powiązaną.

Program działań NSZZ „Solidarność” jest przede wszystkim zobowiązaniem, ja-
kie Związek podejmuje wobec kraju. Liczymy na to, że uzyska on akceptację społe-
czeństwa, żadne interesy jednostkowe czy grupowe nie mogą być stawiane wyżej, 
niż interes kraju. Nie uważamy, że mamy monopol na prawdę. Jesteśmy gotowi 
w dialogu – uczciwym i lojalnym – rozmawiać z władzami, szukać właściwych de-
cyzji, które najlepiej służyłyby krajowi i realizowałyby interesy pracownicze i oby-
watelskie ludzi pracy.

Niech to będzie porozumienie wokół tego, co narodowe, demokratyczne i ludz-
kie. Wokół tego, co nie powinno nas dzielić.

NSZZ „Solidarność” jest gwarantem Porozumień społecznych z 1980 roku i do-
maga się konsekwentnej ich realizacji. Nie ma innej drogi ocalenia kraju, niż reali-
zacja konstytucyjnej zasady suwerenności narodu.

ZJAZD DELEGATÓW 
Gdańsk, dnia 7 października 1981 r.

I KZD NSZZ „Solidarność” fotografował Paweł Glanert

I KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 1981
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PRAWO

Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” udziela po-
rad prawnych zarówno w sprawach dotyczących związkowych organi-
zacji zakładowych, jak i w sprawach indywidualnych. Z pomocy prawnej 
mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktualną 
legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicz-
nie, czy prawnik będzie obecny: 58 308-44-69 lub 308-42-74.

Biuro Prawne 

Jakie są konsekwencje 
niewypłacenia wynagrodzenia
za pracę?

Obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z treści stosunku 
pracy, jest terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie za 
pracę. Niezrealizowanie wskazanej powinności należy uznać za 
ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99) 
uznał, że z punktu widzenia praw pracowniczych jest całkowicie obo-
jętne, w jaki sposób pracodawca uzyska niezbędne środki na wyna-
grodzenia. Pracownik nie może ponosić negatywnych konsekwencji 
trudności finansowych pracodawcy.

Wypłatę wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz 
w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Naruszenie 
przepisów prawa przez pracodawcę, polegające na niewypłacaniu 
należnego wynagrodzenia, następuje w konsekwencji co miesiąc 
– w terminie płatności wynagrodzenia. W takim przypadku pra-
cownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia 
w trybie art. 55 § 11 k.p. Przysługuje mu wówczas odszkodowa-
nie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a je-
żeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas 
wykonywania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za 
okres 2 tygodni. 

Tomasz Gryczan 

Jaka jest wysokość odszkodowania 
przy umowie na czas nieokreślony?

Sąd pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pra-
cę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza 
przepisy o wypowiadaniu umów, orzeka o odszkodowaniu. Orze-
czenie takie zapada na żądanie pracownika. Ponadto zasądzenie 
odszkodowania jest możliwe, gdy sąd nie uwzględni żądania 
pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przy-
wrócenia do pracy. 

Przepisy prawa pracy ustalają granice odszkodowania. Mi-
nimalna wysokość odszkodowania odpowiada okresowi wypo-
wiedzenia, natomiast maksymalnie nie może ono przekraczać 
wysokości wynagrodzenia  za okres trzech miesięcy. Zatem na-
wet przy krótkim stażu pracy sąd pracy może zasądzić odszko-
dowanie w jego maksymalnym wymiarze. Przepisy nie określają 
warunków, od jakich zależy  ustalenie jego wysokości. W takim 
przypadku należy uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy, 
a w szczególności rodzaj naruszonych przez pracodawcę przepi-
sów, wysokość wynagrodzenia pracownika, jak też jego sytuację 
osobistą i rodzinną.

Łukasz Sulej  

Pytania do prawnika §

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

koordynator działu
dr Waldemar Uziak 12-16 – 8-16 11-16 –

radca prawny
Iwona Jarosz-Lipkowska 8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 9-15 – 10-15 – 10-16

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”
radca prawny
Joanna Kobus-Michalewska – 8.30-11 O. Gdynia

11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-15.30 8.30-15.30 8.30-15.30 O. Gdynia

9-15 8.30-15.30

doradca prawny
Łukasz Sulej 9-16 9-16 9-16 9-16 –

doradca prawny
Tomasz Gryczan 10-13.30 9-15

O. Gdynia 10-14 10-14 9-15

Osoba bezrobotna może 
ubiegać się o sfinansowa-
nie ze środków Funduszu 
Pracy wybranego przez 
siebie szkolenia. Celem 
szkolenia jest przede 
wszystkim prowadzenie do 
podnoszenia kwalifikacji 
bezrobotnych, a w efekcie 
zwiększenie ich szans na 
uzyskanie zatrudnienia lub 
innej pracy zawodowej. 

Szkolenia skierowane są 
w szczególności do osób, które: 
 nie mają odpowiednich 

kwalifikacji zawodowych
 zmuszone są zmienić lub 

uzupełnić kwalifikacje
 utraciły zdolność do wy-

konywania pracy w do-
tychczas wykonywanym 
zawodzie

 nie posiadają umiejętności 
aktywnego poszukiwania 
pracy.
Bezrobotnego można skie-

rować na wskazane przez nie-
go szkolenie, jeżeli uzasadni 
on celowość tego szkolenia. 
Przykładowo można wskazać 
zainteresowanie pracodawców 
pracownikami o konkretnych 
kwalifikacjach (ogłoszenia 
pracodawców umieszczane 
w urzędach pracy). Ponadto 
obowiązujące przepisy nie za-
wierają zastrzeżenia, że skie-
rowanie na wskazane przez 
bezrobotnego szkolenie fi-
nansowane z Funduszu Pracy 
może nastąpić tylko raz w cią-
gu roku kalendarzowego. 

Uczestnik szkolenia, który 
w okresie szkolenia podjął dzia-
łalność zarobkową, ma prawo 
do ukończenia szkolenia bez ko-
nieczność ponoszenia dodatko-
wych kosztów. Natomiast osoby, 
które nie ukończyły szkolenia, 
co do zasady są zobowiązane 
do zwrotu jego kosztów. Wyjąt-
kiem jest sytuacja, gdy powo-
dem nieukończenia szkolenia 
było podjęcie zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działal-
ności gospodarczej. Obowiązek 
zwrotu kosztów szkolenia ciąży 
na osobach, które nie ukończyły 
szkolenia z powodów zawinio-
nych przez siebie. 

Koszt szkolenia w części fi-
nansowanej z Funduszu Pracy 
w danym roku nie może prze-
kroczyć trzykrotności prze-
ciętnego wynagrodzenia. Fi-
nansowanie szkoleń polega na 
finansowaniu kosztów szkoleń 
oraz kosztów związanych ze 
szkoleniami. Jeżeli  skierowa-
nie na szkolenie nastąpiło na 
prośbę bezrobotnego, starosta 
może wyrazić zgodę jedynie 
na częściowe sfinansowanie 

kosztów szkolenia. Należy za-
uważyć, że ustawodawca nie 
wskazuje, o jaką część chodzi. 
Do kosztów związanych ze 
szkoleniami można zaliczyć 
koszty przejazdu, zakwatero-
wania i wyżywienia związane 
z udziałem w szkoleniach, 
koszty badań lekarskich lub 
psychologicznych, stypen-
diów dla osób skierowanych 
na szkolenia oraz koszty prze-
jazdu na egzamin. 

Bezrobotnemu w okresie 
odbywania szkolenia, na które 
został skierowany przez staro-
stę, przysługuje stypendium. 
Wysokość takiego stypendium 
wynosi miesięcznie 120 pro-
cent zasiłku dla bezrobotnych, 
gdy miesięczny wymiar godzin 
szkolenia wynosi co najmniej 
150 godzin. W przypadku niż-
szego miesięcznego wymiaru 
godzin szkolenia wysokość 
stypendium ustala się propor-
cjonalnie, jednak stypendium 
nie może być niższe niż 20 
procent zasiłku.  

Prawo do stypendium nie 
przysługuje bezrobotnym, którzy 
odbywają szkolenie, ale otrzymu-
ją z tego tytułu inne świadczenie 
pieniężne finansowane w wy-
sokości równej lub wyższej niż 
stypendium. Stypendium przy-
sługuje również bezrobotnemu, 
który w trakcie szkolenia podjął 
zatrudnienie, inną pracę zarob-
kową lub działalność gospodar-

do 300 procent przeciętnego 
wynagrodzenia.

Szczególnym rodzajem po-
mocy kierowanym do bezrobot-
nych oraz poszukujących pra-
cy jest pożyczka szkoleniowa. 
Pożyczka szkoleniowa oznacza 
pożyczkę udzieloną z Fundu-
szu Pracy na sfinansowanie 
kosztów szkolenia podejmowa-
nego bez skierowania PUP na 
to szkolenie. Uczestnik szkole-
nia może ubiegać się o sfinan-
sowanie kosztów szkolenia, ale 
wyłącznie do wysokości 400 
procent przeciętnego wyna-
grodzenia. Pożyczka powinna 
być wykorzystana jedynie na 
pokrycie kosztów szkolenia. 
W wypadku wykorzystania 
jej w innym celu, niepodjęcia 
albo nieukończenia szkolenia 
pożyczka podlega bezzwłocz-
nemu zwrotowi w całości wraz 
z odsetkami ustawowymi. 

Oprócz bezrobotnych be-
neficjentami szkoleń inicjo-
wanych, organizowanych i fi-
nansowanych przez starostę są 
także poszukujący pracy. Do 
tej kategorii należą:
 pracownicy zagrożeni utra-

tą pracy z przyczyn od nich 
niezależnych (w okresie 
wypowiedzenia stosunku 
pracy lub stosunku służbo-
wego z przyczyn dotyczą-
cych zakładu pracy) 

 zatrudnieni u pracodawców, 
wobec których ogłoszo-
no upadłość lub którzy są 
w stanie likwidacji – z wy-
łączeniem likwidacji w celu 
prywatyzacji

 osoby otrzymujące określo-
ne świadczenia socjalne na 
podstawie przepisów doty-
czących górniczych osłon 
socjalnych, uczestnicy za-
jęć w zakresie integracji 
społecznej 

 żołnierze rezerwy, osoby 
pobierające rentę szkole-
niową, osoby pobierające 
świadczenie szkoleniowe 

 osoby podejmujące aktyw-
ność zawodową, podlegają-
ce przepisom o ubezpiecze-
niu społecznym rolników 

 osoby w wieku 45 lat i po-
wyżej tego wieku, które są 
zatrudnione lub wykonują 
inną pracę zarobkową (ale 
jednocześnie są zainteresowa-
ne pomocą w rozwoju zawo-
dowym) oraz małżonkowie 
lub domownicy rolnika objęci 
obowiązkowym ubezpiecze-
niem społecznym rolników, 
którzy zamierzają podjąć za-
trudnienie, inną pracę zarob-
kową lub działalność gospo-
darczą poza rolnictwem. 

Łukasz Sulej

Szkolenia nie tylko
dla bezrobotnych 

Oprócz 
bezrobotnych 
beneficjentami 
szkoleń 
inicjowanych, 
organizowanych 
i finansowanych 
przez starostę są 
także poszukujący 
pracy. 

czą. Jego wysokość jest jednak 
zmniejszona do 20 procent zasił-
ku dla bezrobotnych.  

Bezrobotny może rów-
nież wnioskować do starosty 
o sfinansowanie kosztów eg-
zaminów umożliwiających 
uzyskanie świadectw, dyplo-
mów, zaświadczeń, określo-
nych uprawnień zawodowych 
lub tytułów zawodowych oraz 
koszty uzyskania licencji nie-
zbędnych do wykonywania 
danego zawodu w wysokości 
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Prawnik wyjaśnia §
Kodeks pracy formułuje obowiązek pracodawcy stosowania 

obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników 
oraz wyników ich pracy. Obowiązek ten obejmuje wszelkie formy 
działalności pracodawcy, kształtujące prawną i faktyczną pozycję 
pracowników.

Pracownik, któremu powierza się określone stanowisko i stawia 
określone wymagania, powinien być oceniany z punktu widzenia 
wyznaczonych mu obowiązków i wymagań. Kryterium oceny 
jego pracy nie mogą natomiast stanowić oczekiwania pracodawcy, 
o których pracownik nie wie, zawierając umowę o pracę i o któ-
rych pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku 
pracy. Omawiany obowiązek stanowi również podstawę do sfor-
mułowania obowiązku pracodawcy kwalifikowania pracowników 
do zwolnień według obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów 
oceny pracowników i wyników ich pracy w sytuacji, gdy na sku-
tek zmian organizacyjnych występuje konieczność zmniejszenia 
zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych.

Pracodawca obowiązany jest również przeciwdziałać dyskry-
minacji w zatrudnieniu oraz mobbingowi.

Łukasz Sulej

Ocena pracownika

W przypadku długotrwałej choroby art. 53 k.p. przewiduje 
możliwość rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez 
wypowiedzenia. 

Wskazany przepis ma zastosowanie, gdy pracownik jest nie-
zdolny do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące 
– gdy był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesię-
cy oraz odpowiednio choroby trwającej dłużej niż łączny okres 
pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania 
świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy 
pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 
miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana 
wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja pracownika, któremu 
wypowiedziano umowę o pracę z uwagi na absencję chorobową. 
Sąd Najwyższy w wyroku z 6 listopada 2001 r. w sprawie I PKN 
449/00 uznał, iż nieobecność w pracy wywołana chorobą pracow-
nika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę tylko wówczas, 
gdy pracodawca wykaże związek między tą absencją a narusze-
niem jego istotnych interesów. Warto zaznaczyć, że nie jest wy-
starczające powołanie się przez pracodawcę w takiej sytuacji na 
trudności w zorganizowaniu pracy. 

Tomasz Gryczan

Absencja chorobowa

Odmowa przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu w dro-
dze wypowiedzenia zmieniającego nowych warunków pracy i płacy 
może rodzić prawo do odprawy pieniężnej, uregulowanej w ustawie 
o zwolnieniach grupowych.

Kwestia oceny prawa do takiej odprawy wymaga indywidual-
nej oceny sytuacji każdego pracownika. Jeżeli nieprzyjęcie zapro-
ponowanych przez pracodawcę nowych warunków pracy nastąpiło 
z uwagi na okoliczność, iż są one z jakiegoś, obiektywnie uzasad-
nionego powodu niekorzystne dla pracownika, wówczas należy 
uznać, iż pracownikowi odprawa przysługuje. Przykładowo do 
takich okoliczności zaliczyć możemy sytuację, gdy nowe warun-
ki pracy noszą znamiona szykany, powodują diametralną zmianę 
wynagrodzenia lub zmianę miejsca wykonywania pracy.

W przypadku zwolnień indywidualnych dla oceny nabycia 
prawa do odprawy pieniężnej istotne znaczenie ma ustalenie, czy 
przyczyny niedotyczące pracowników stanowią wyłączny powód 
uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy.

Łukasz Sulej

Zmiana warunków pracy i płacy 
a odprawa pieniężna

www.solidarnosc.gda.pl

Wkrótce zakończy się pro-
jekt „Partnerstwo na rzecz 
przedsiębiorczości osób 
zatrudnionych w przemy-
śle stoczniowym”, który 
rozpoczął się prawie dwa 
lata temu. 

Przygotowano go z myślą 
o pracownikach przemysłu 

stoczniowego, którzy na skutek 
przemian w gospodarce stracili 
pracę. Udział w tym przedsię-
wzięciu był dla nich szansą na 
dalszą aktywność zawodową. 
Projekt realizowano w part-
nerstwie, w skład którego we-
szła Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna – lider, Region 
Gdański NSZZ „Solidarność”, 
Pomorska Fundacja Przedsię-
biorczości i Pomorska Izba 
Rzemieślnicza – partnerzy. 
Do projektu przystąpiło 160 
chętnych osób, po warsztatach 
kreatywności, które były obo-
wiązkowym elementem rekru-
tacji, wybrano 100 z nich. Ce-
lem projektu było wspieranie 
przedsiębiorczości osób zatrud-
nionych w przemyśle stocznio-
wym w realizacji ich ambicji 
związanych z prowadzeniem 
własnej firmy. Po dwóch latach 
okazało się, jak duży potencjał 

drzemał w zwolnionych z pra-
cy ludziach. Projekt dostarczył 
im niezbędne narzędzia oraz 
skutecznie zmotywował do 
podjęcia tak trudnych wyzwań. 
Uczestnicy otrzymali pakiet 
biznesowych szkoleń, dotację 
inwestycyjną w wysokości 40 
tys. zł oraz wsparcie pomosto-
we w kwocie 1200 zł, wypłaca-
nej miesięcznie, a przeznacza-
nej na finansowanie bieżącej 
działalności przedsiębiorstwa. 
Niektóre z uruchomionych 
firm działają na tyle prężnie, 
że mogą sobie pozwolić na 
zatrudnienie pracowników. 
Właściciel firmy Auto-Active 
– serwisu wymiany opon – od 
niedawna zatrudnia jednego 
pracownika. – Oczywiście, za-
trudnianie nawet jednej osoby 
to dla młodej firmy spore wy-
zwanie, ale w pojedynkę nie 
mogę już prowadzić przedsię-
biorstwa – mówi Marcin, jego 
właściciel. Po dwóch latach 
ciężkiej pracy świeżo upie-
czeni biznesmeni uważają, że 
praca we własnej firmie pozy-
tywnie wpłynęła na ich życie, 
umożliwiła wykorzystanie 
osobistego potencjału, a także 
miała wpływ na rozwój mikro-
przedsiębiorczości w regionie. 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
opuszczają inkubator 

Wśród wielu pomysłów na 
prowadzenie biznesu znalazły 
się m.in.: szkoła prawa jazdy, 
sklepy internetowe, pomiary 
przestrzenne konstrukcji inży-
nierskich, usługi projektowe 
dla stoczni, usługi budowlane, 
stolarskie, teleinformatyczne, 
przedsiębiorstwa wykonujące 
audyty energetyczne i termo-
wizyjne budynków. – Praca 
we własnej firmie daje mi 
wolność wyboru, swobodę 
działania, dalsze zatrudnienie 
i możliwość wykorzystania 
w pracy mojego doświadczenia 
zawodowego, które zdobyłem 
u poprzedniego pracodawcy  
– mówi zadowolony z uczest-
nictwa w projekcie Józef, dziś 
właściciel firmy Tele-Radio-
-Service. Natomiast trenerzy 
biznesu – szkoleniowcy, którzy 
prowadzili zajęcia z naszymi 
przedsiębiorcami, uważają, że 
doświadczenie, wiedza i od-
waga to tylko niektóre zalety 
najlepiej charakteryzujące 
uczestników projektu i wy-
rażają przekonanie, że młode 
stażem przedsiębiorstwa do-
skonale poradzą sobie poza 
inkubatorem.

Renata Tkaczyk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pomorska Izba Rzemieślnicza, 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw Region Gdański NSZZ „Solidarność” 

FUNDUSZE UE / PRAWO

Grzywny za zwolnienia w Interchemie

Kary grzywny wymierzył 
Sąd Rejonowy w Gdyni 
dwóm wiceprezesom fir-

my Interchem, którzy zwolnili 
we wrześniu 2009 r. przewodni-
czącego Tymczasowej Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” oraz 
ośmiu innych działaczy związ-
kowych. Sąd uznał, że działanie 
zarządu miało na celu zlikwido-
wanie „Solidarności” w firmie. 
– To nasze zwycięstwo, cze-
kamy na pisemne uzasadnie-
nie wyroku – mówi Tomasz 
Wiecki, radca prawny Regionu 
Gdańskiego „S”, występujący 
w imieniu poszkodowanych.

Przypomnijmy. TKZ w Inter-
chem powstała, ze względu na 
nieprzychylne działania praco-
dawcy, po kryjomu. Ujawnione 
jedynie zostało nazwisko Łuka-
sza Woźniaka, przewodniczące-
go nowo powstałej organizacji. 
Zarząd firmy został powiado-

miony o powstaniu komisji, nie 
chciał jednak porozumieć się ze 
związkiem. Do „Solidarności” 
zapisało się ponad 30 pracowni-
ków. Jej członkowie w krótkim 
czasie poddani zostali różnym 
szykanom ze strony pracodawcy. 
Przewodniczącego zdegradowa-
no ze stanowiska specjalisty do 
roli szeregowego pracownika, 
a następnie wręczono mu wy-
powiedzenie. W październiku 
gdańska „Solidarność” zorga-
nizowała pikietę w obronie pra-
cowników. Sprawę skierowano 
także do prokuratury.

– Według sądu zwolnienia 
nie miały nic wspólnego z ra-
cjonalizacją zatrudnienia, jak 
tłumaczyli swoje decyzje wice-
prezesi firmy. Zbieg tych zda-
rzeń, tj. powstanie organizacji 
związkowej oraz rozwiązanie 
umowy o pracę z przewodni-
czącym Woźniakiem, nie był 

przypadkowy. Sąd nie widział 
powodu, by warunkowo umo-
rzyć sprawę, ponieważ dopatrzył 
się w tych działaniach znacznej 
szkodliwości czynu – relacjo-
nuje Tomasz Wiecki. – Sędzia 
stwierdził nawet, że również 
prezes powinien ponosić konse-
kwencje działania zarządu, nie 
ma jednak dowodów jego winy, 
ponieważ nigdzie nie widnieje 
jego nazwisko. Posłużył się bo-
wiem swoimi wiceprezesami.

– Dodam, że wcześniejsza 
kontrola Państwowej Inspekcji 
Pracy wykazała naruszenia sta-
nowiące znamiona przestępstwa 
z art. 35 o związkach zawodo-
wych. Sprawy wypowiedzeń 
umów o pracę były rozpatrywane 
przez sądy pracy w Gdyni, które 
uznały roszczenia pracowników 
za zasadne – uzupełnia Tomasz 
Wiecki. 

(oz)



28 Nr 10/październik 2011
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Na wesoło  ”
„

3501,23 zł
tyle wyniosło przeciętne 
wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw w sierpniu. 
W stosunku do lipca spadło 
o 22,33 zł

pod redakcją Olgi Zielińskiej

ETAT NA CZAS OKREŚLONYŚCIŚLE UKIERUNKOWANYŚCIŚLE UKIERUNKOWANY
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Od tygodnia żona męczy męża i każe mu iść do szefa i za-
żądać podwyżki. – Byłeś u dyrektora, jak obiecałeś – pyta, 
kiedy ten wraca z pracy. – Byłem, odpowiada mąż. – Zażą-
dałeś podwyżki, indaguje dalej żona. – Tak, tak jak kazałaś, 
ten odpowiada. – I co, docieka dalej żona, walnąłeś pięścią 
w stół? – Tak, tak jak kazałaś, odpowiada mąż. –  I co dalej, 
niecierpliwi się żona. – No nic, nie było go w gabinecie.

Aż o 25 proc. wzrosła liczba 
mandatów, nałożonych przez 
drogówkę w ubiegłym roku. 
W sumie policjanci wypisali 
2 mln 528 tys. mandatów, naj-
częściej za szybką jazdę i brak 
zapiętych pasów. Według sta-
tystyk Komendy Głównej Poli-
cji, od kilku lat średnio co roku 
przybywa 35 tys. kierowców 
ukaranych mandatami. Resort 
sprawiedliwości uważa, że wy-
sokość kar za mało odstrasza 
kierowców przed popełnia-
niem wykroczeń, dlatego chce 
podwyższenia grzywien.      

WIĘCEJ MANDATÓW
D L A  K I E R O W C Ó W

Finlandia, Gre-
cja oraz Niemcy 
– w tych krajach  
największa liczba 
studentów kształ-
ci się na kierun-
kach ścisłych. Jest 
to odpowiednio 
32  proc., 31 proc. 
oraz 27 proc. ża-
ków. W Polsce 
dużo mniej. W ro-
ku akademickim 
2009/2010 tylko 
21 proc. stu-
dentów wybrało 
kierunki ścisłe. 
Taka jest również 
średnia dla całej 
Unii Europejskiej. 
Jeszcze mniejsze 
niż u nas zaintere-
sowanie studiami 
inżynierskimi jest 
we Francji, Wiel-
kiej Brytanii, Wło-
szech oraz w kra-
jach Beneluksu: 
Belgii i Holandii.

Prawie 20 dni musi praco-
wać przeciętny Polak, aby zaro-
bić na dwutygodniowe wczasy 
warte 2 tys. zł. Najłatwiej za-
robić na urlop profesorowi 
medycyny (potrzebuje na to 
1,4 dnia pracy) oraz prezesowi 
spółki giełdowej (1,6 dnia). Ich 
średnie zarobki przekraczają 
30 tys. zł miesięcznie. Najtrud-
niej zapracować nauczycielo-
wi, kasjerowi, pracownikowi 
produkcji i niewykwalifikowa-
nemu robotnikowi. Ci pracow-
nicy muszą pracować na swoje 
wczasy ponad miesiąc, aby np. 
wyjechać na tygodniowy urlop 
za granicę. W przyszłym roku 
powinno być trochę lepiej, na 
urlop będziemy pracować o 5 
godz. 20 min krócej.             

Już ponad 2 mln Polaków zalega ze spłatą kredytów. Ich zo-
bowiązania przekraczają 32,5 mld zł. To dane z raportu InfoDług, 
przygotowanego przez Big InfoMonitor. Kwota długu stale ro-
śnie, specjaliści mówią, że wynika to z naliczanych odsetek za 
zwłokę. Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Śląska. Rekordzista 
ma 94 mln długu.                                                                     

3,4 mln Polaków pozbawio-
nych jest stabilnych etatów. 
Co trzeci zatrudniony pracuje 
na czas określony. Takie są naj-
nowsze dane GUS dotyczące 
drugiego kwartału ubiegłego 
roku. Ich liczba wzrosła w cią-
gu roku o 33 tys. Średnia dla 
UE wynosi 14 proc., w Polsce 
na czas określony zatrudnio-
nych jest ponad 27 proc. pra-
cowników. I tym sposobem 
jesteśmy liderem w tej nie-
chlubnej statystyce.             

Finlandia

Grecja

Niemcy

Czechy

Bułgaria

Hiszpania

Szwecja

Rumunia

POLSKA

UE27

Estonia

Wlk. Brytania

Węgry

Norwegia

Łotwa

Belgia

Holandia

Udział studentów kierunków 
ścisłych* w całkowitej liczbie 
studentów, w proc.

* biologiczne, matemat.-statystyczne, informatyczne, 
inż.-techniczne, produkcja, architektura, budownictwo
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Prawie 20 dni musi praco-
wać przeciętny Polak, aby zaro-
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Pracownicy z umowami na czas 
określony w wybranych krajach UE

2010 r., w proc.

Pracownicy z umowami na czas 
określony w wybranych krajach UE

2010 r., w proc.
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D Ł U G I  P O L A K Ó W  R O S N Ą

Ile dni muszą pracować na wakacje warte 2 tys. zł?
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Mięso, tłuszcze i cukier to 
produkty, które w grudniu 
najwięcej będą kosztować 
w stosunku do ubiegłego 
roku. Za drób zapłacimy na-
wet o 15 – 17 proc. więcej niż 
rok wcześniej, za cukier o 20 

proc., a za margaryny i oleje 
o 10 – 12 proc. więcej. Sporo 
podrożeje także chleb – o 10 
proc. Tańsze niż w ubiegłym 
roku mają być natomiast wa-
rzywa i owoce.
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5520,2 tyle wyniosło 
przeciętne zatrudnienie 
w sierpniu w sekto-
rze przedsiębiorstw. 
Spadło w stosunku do 
miesiąca poprzedniego 
o 7,9 tys.

O 6,3 proc. wzro-
sły w stosunku do 
poprzedniego roku 
ceny dostawy wody, 
za gospodarowanie 
ściekami i odpadami 

O 3,8 proc. wzrosły 
w stosunku do po-
przedniego roku ceny 
wytwarzania i zaopa-
trywania w energię 
elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę 

O 0,3 proc. wzrosły 
w sierpniu ceny 
produkcji budow-
lano-montażowej 
w stosunku do do 
lipca

O 43,1 proc. wzrosły 
w sierpniu w stosun-
ku do roku poprzed-
niego ceny skupu 
pszenicy na targowi-
skach 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

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

Wielkimi krokami zbliżają 
się kolejne wybory do 

Sejmu i Senatu.
9 października br. wybierze-

my nowych przedstawicieli spo-
łeczeństwa, którzy przez następne
cztery lata będą odpowiadać za 
losy ojczyzny. Od naszego głosu 
zależeć będzie, kto z kandydatów 
zasiądzie w ławach parlamentu, 
jakie ugrupowanie będzie two-
rzyło rząd. Kartka  do głosowania 
w ręku wyborcy w ustroju demo-
kratycznym to wielki przywilej, 
ale także wielka odpowiedzial-
ność. Dlatego  warto wybierać 
ludzi kompetentnych, mających 
wiedzę  i doświadczenie. 

Takim kandydatem do Sejmu 
jest nasz wieloletni kolega i przy-
jaciel Janusz Śniadek, który 
w okręgu gdyńsko-słupskim 
startuje z listy Prawa i Sprawie-
dliwości z numerem 2.

Zarząd Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność” z przewod-
niczącym Stanisławem Szuka-
łą udziela koledze Januszowi 
Śniadkowi pełnego poparcia 
i wzywa swoich członków 
i sympatyków do oddania głosu 
na niego. Wiemy, kim do tej pory 
był nasz kandydat. Dwukrotnie 
pełnił funkcję przewodniczą-
cego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. Swoją przygodę 
z „Solidarnością” zaczął w la-
tach 80.W stanie wojennym re-

28 sierpnia br. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
w Słupsku odprawiona została uroczysta msza święta, podczas

której poświęcono replikę sztandaru Regionu Słupskiego NSZZ „Soli-
darność”. Uroczystości związane były również z 31 rocznicą powstania
Związku. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jolanta Szczypińska, 
poseł na Sejm,  oraz Janusz Śniadek, były przewodniczący Komisji 
Krajowej „Solidarności”. Słupskiej delegacji przewodniczył szef Za-
rządu Regionu  Stanisław Szukała. Podczas mszy świętej  wystawiono
liczne poczty sztandarowe organizacji związkowych, m.in. z MZK, 
PGNiG, PKS Słupsk,  jak również kombatantów. Nabożeństwo konce-
lebrował i homilię wygłosił ks. biskup  pomocniczy diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej Paweł Cieślik. Po mszy złożono wiązanki kwiatów 
i zapalono znicze pod pomnikiem ks. Jerzego  Popiełuszki.

Zarząd Regionu dziękuje wszystkim, którzy tak pięknie przy-
gotowali tę podniosłą uroczystość. Dziękujemy za gościnę ks.
proboszczowi Jerzemu Urbańskiemu i wszystkim księżom z de-
kanatu za ich uczestnictwo. Szczególne podziękowania składamy
ks. biskupowi Pawłowi Cieślikowi za piękne słowa skierowane do 
ludzi „Solidarności”. Wyrazy wdzięczności składamy też wszystkim
ofiarodawcom i fundatorom, dzięki którym powstała piękna replika
naszego sztandaru. Organizacje związkowe, które przyczyniły się do 
jej powstania, znajdują się na naszej stronie internetowej.         

25 sierpnia br. w kościele 
Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Słupsku mszą 
żałobną pożegnaliśmy na-
szego przyjaciela i przewod-
nika duchowego ks. Włodzi-
mierza Jankowskiego. 

Mieszkańcy Słupska 
ks. Włodka poznali 
w 1984 r., gdy przy-

był z Warszawy do swojej no-
wej parafii Najświętszego Serca
Jezusowego. W stolicy współ-
pracował z ks. Jerzym Popie-
łuszką. Ksiądz Włodzimierz 
nie ukrywał swojej sympatii do 
„Solidarności” oraz krytycz-
nego stosunku do ówczesnych
władz, które wprowadzając 
stan wojenny zakłóciły, a wręcz
uniemożliwiły  dialog społecz-
ny. Znając poglądy ks. Jankow-
skiego, działacze podziemnej  
słupskiej „Solidarności” po be-
stialskim mordzie na ks. Jerzym
Popiełuszce wspólnie zaczęli 
organizować pamiętne msze 
za ojczyznę. Płomienne i pełne 
pasji kazania gromadziły przed 
ołtarzem tłumy wiernych nie 
tylko ze Słupska, ale z całego 
regionu. W swoich homiliach 
dodawał wiary ludziom, którzy 
ucierpieli podczas represji stanu

wojennego, kierował się tymi 
samymi słowami św. Pawła, co 
ks. Jerzy Popiełuszko: „Zło do-
brem zwyciężaj”. Za swoje po-
glądy był represjonowany przez 
Służbę Bezpieczeństwa. Nigdy
jednak nie zrezygnował z od-
prawiania mszy za ojczyznę.

Po latach działacze „Solidar-
ności” podkreślają, jak  ogrom-
ną rolę odegrał ks. Włodzimierz 
w głoszeniu prawdy i przy-
wróceniu podmiotowości dla 
wszystkich ludzi bez wyjątku.

To był pierwszy kapłan w 
Słupsku, który otwarcie przyjął 
retorykę antykomunistyczną. Po
wprowadzeniu stanu wojennego,
jak wspomina dzisiejsza posłanka 
na Sejm Jolanta Szczypińska, 
słupska „Solidarność” była jak 
te sieroty, ks. Włodzimierz przy-
garnął nas pod swoje skrzydła. 
Wspomagał nas i zawsze służył 
pomocą i dobrą radą. Tutaj na 
Jego zaproszenie przyjeżdżali też 
Lech Wałęsa i ks. Henryk Jan-
kowski z Gdańska. To w czasie 

Wspomnienie o kapelanie słupskiej „Solidarności” 

Księdza Włodzimierza Jankowskiego, kapelana słupskiej 
„Solidarności”, dekoruje posłanka i obecna kandydatka do 
Sejmu Jolanta Szczypińska. 

Jego posługi w parafii Najświęt-
szego Serca Jezusowego poświę-
cone zostały sztandary „Solidar-
ności” różnych zakładów pracy, 
spotykali się członkowie Armii 
Krajowej. Przy kościele stanął  z
kamieni obelisk poświęcony ks. 
Jerzemu Popiełuszce.

Za swoją działalność został
przeniesiony do wiejskiej para-
fii w podsłupskim Wieszynie.
Z pokorą i ze zrozumieniem 
przyjął decyzję biskupów, nie 
buntował się. W Wieszynie dał 
się poznać jako wspaniały or-
ganizator i budowniczy. O jego 
skromności świadczy chociażby 
to, że po przybyciu do nowej 
parafii zamieszkał u jednego z
gospodarzy na strychu. Za jego
czasów wyremontowano tamtej-
szą świątynię. Potem rozpoczął 
budowę kościoła w Głobinie,  
mieszkańcy okolicznych wiosek 
dobrze pamiętają, jak wsiadał do 
swojego malucha i sam rozwoził 
materiały na budowy. W póź-
niejszych czasach, już w wolnej 
Polsce, został kapelanem woj-
skowym w jednostce lotniczej w
Redzikowie. Po 23 latach pracy  
na terenie ziemi słupskiej decyzją 

kurii biskupiej został przeniesio-
ny do innej parafii. W ostatnich
latach pracował u sióstr klarysek
w Słupsku. Brał udział  w patrio-
tycznych manifestacjach na tere-
nie Słupska. Za Jego działalność 
antykomunistyczną prezydent RP
Lech Kaczyński uhonorował go  
Złotym Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, który 
w imieniu prezydenta wręczyła 
Jolanta Szczypińska.

Jak podkreślił w swojej 
homilii ks. biskup Krzysztof  
Zadarko, który koncelebrował 
żałobną mszę św.: Niósł brze-
miona wielu ludzi. Widzieliśmy 
Jego niezłomność i odwagę. Do 
końca swoich dni był posłuszny 
biskupowi. Czeka go nagroda u 
ojca niebieskiego w niebie.

Dla nas, ludzi „Solidarno-
ści”, zostanie w pamięci jako
zawsze uśmiechnięty i dobry 
człowiek, który potrzebującym 
służył pomocą i dla każdego 
znajdywał czas.

Księże Włodzimierzu, drogi 
Włodku, niech nasz Pan uchy-
li przed Tobą drzwi Królestwa
Niebieskiego i obdarzy Cię ży-
ciem wiecznym.                   

dagował w podziemiu biuletyn 
pod nazwą „Kadłub”. Później, 
już  w wolnej Polsce, w Stocz-
ni Gdynia (gdzie pracował od 
początku swojej drogi zawodo-
wej) pełnił funkcję przewodni-
czącego związku. W latach 90. 
był  zastępcą przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, wielokrotnie reprezen-
tował swój region na zjazdach 
krajowych, a w 2002 r. został
wybrany na przewodniczącego 
Komisji Krajowej. Funkcję tę 
pełnił do roku 2010.

Na pewno wszyscy pamięta-
my jego wspaniałe patriotyczne 
przemówienie w bazylice Ma-
riackiej w Krakowie po  śmier-
ci pary prezydenckiej, gdzie 
z wielkim wzruszeniem mó-
wił w imieniu „Solidarności”, 
ale czuło się w jego słowach, 
że wypowiada się w imieniu  
tysięcy polskich patriotów.

Janusz Śniadek ma całkowi-
te poparcie swojej macierzystej
organizacji zakładowej Stocz-
ni Gdynia, Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, której 
jest członkiem, jak również sa-
mego przewodniczącego Piotra 
Dudy. W swoim liście skiero-
wanym do szefa słupskiej „So-
lidarności” Piotr Duda pisze, 
że w Sejmie przyszłej kadencji 
potrzeba ludzi „Solidarności”, 
którzy swoją wiedzą będą roz-

wiązywać problemy  społeczne 
i pracownicze. Będą umieli 
wpłynąć na podejmowane tam 
decyzje. Nie ma lepiej przygo-
towanego pod tym względem 
kandydata niż Janusz Śniadek 
– podkreśla Piotr Duda.

Stanisław Szukała dodaje, 
że gdy Janusz Śniadek był 
szefem  Regionu Gdańskiego, 
a potem stanął na czele całe-
go Związku, współpraca była 
wzorowa, a samego Janusza 
uważa za swojego przyjaciela.

Życzymy  Januszowi jak 
najwyższej liczby oddanych 
na niego głosów i znalezienia 
się w naszym parlamencie.
Janusz Śniadek Lista nr 1
Prawo i Sprawiedliwość  
poz. nr 2

JANUSZ ŚNIADEK – nasz kandydat 
do Sejmu

Stanisław Szukała, szef 
słupskiej „Solidarności”, 
udziela poparcia Januszowi 
Śniadkowi.

Poświęcenie repliki sztandaru  
regionalnej „Solidarności” 

Poświęcenie repliki sztandaru przez biskupa Pawła Cieślika.
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Filmem, który w tym roku, 
mimo kilku nominacji, nie 
uzyskał żadnej statuetki 
Oscara, jest „Prawdziwe 
męstwo” (tytuł oryginału: 
„True Grit”), reżyserowany 
przez braci Joela i Ethana 
Coenów. W konkurencji 
z „Jak zostać królem” 
miał mniejsze szanse, ale 
ogląda się go też z dużą 
przyjemnością.

Przede wszystkim zaska-
kuje. Dotychczasowe 
filmy braci Coen były

inne: pełne nieprzewidywal-
nych pomysłów, czasami dra-
pieżne (jak „To nie jest kraj dla
starych ludzi”), prowokujące,
łamiące reguły a to komedii, 
a to filmu gangsterskiego. Tym
razem oglądamy praktycznie 
klasyczny western.

Oto czternastoletnia rezo-
lutna dziewczyna chce pomścić 
śmierć ojca. W tym celu wynaj-
muje starszawego już, zgorzk-
niałego szeryfa. Razem udają 
się na poszukiwanie złoczyńcy. 
Po drodze przyłącza się do nich 
inny łowca głów i tak krok po 
kroku eliminują kompanów ści-
ganej osoby, która też w końcu 
ginie. Kara została wykonana,
czyli zło potępione, można wra-
cać do normalności, i to szybko, 
bo dziewczyna jest ranna.

Chyba jedyne novum w sto-
sunku do klasycznych wester-
nów to sposób filmowania, któ-
ry jest bardziej surowy, szorstki,
omija prostą urodę prerii, gór.
Drugi to wybór wykonawcy roli 
mściciela, którym jest cokolwiek
zapuszczony, jednooki, tęgo po-
pijający szeryf, świetnie grany 
przez Jeffa Bridgesa. Także 
nowością jest postać dziewczy-
ny, właściwie już dorastającej
pannicy (bardzo dobra rola Ha-
ilee Steinfeld), której oczami 
oglądamy filmowe sytuacje.
W westernach tak młode osoby,
jeżeli już, to grają role z dalszego 
planu. Tymczasem ona, nie dość, 
że młoda, to jest bardzo rezolut-
na. Jej talentów negocjacyjnych 

ze skąpym bankierem mogliby 
pozazdrościć różni domorośli 
kapitaliści. 

Każdy ma swoją 
szansę

Piszę o tym filmie, bo po pro-
stu należę do ludzi, którzy lubią
westerny, oczywiście te z klasą,
tajemnicą, nie typu  „łubudubu”, 
czy zabili go, a uciekł. Skąd ta 
sympatia dla tego typu filmów?
Chyba wynika ona z ludzkiego 
marzenia o życiu bardziej przej-
rzystym, trochę zero-jedynko-
wym, gdzie i świat wydaje się 
prostszy, i rozwiązania łatwiejsze
– chociażby w myśl dewizy: Oko 
za oko, ząb za ząb. Wyrażają to 
oczekiwanie słowa z filmu, iż Na 
tym świecie trzeba za wszystko
zapłacić albo jakże wymowne 
wyznanie rewolwerowca: Nikt 
nie żyje wiecznie. Nie możemy 
się spokojnie zestarzeć. 

Te obrazy z marzeń wzmac-
nia zazwyczaj piękno otoczenia, 
dzika natura z górami w tle, rą-
cze konie, często tajemniczy
świat Indian, który wielu z nas 
poznawało przez mocno wy-
imaginowaną sagę o Winnetou, 
napisaną przez… niemieckiego 
pisarza Karola Maya. Czyli taki 
świat z bajkowych marzeń. Pa-
radoksalnie, tego mitu nie potra-
fią zburzyć nawet takie mroczne
antywesterny, jak „Bez przeba-
czenia” Clinta Eastwooda czy 
„Dzika banda” Sama Peckin-
paha. Być może naszą sympa-
tię wzmacnia także nostalgiczne
poczucie, że ten świat przeminął, 
że ich bohaterowie skazani byli 
na romantyczną, ale jednak 
śmierć, jak Billy Kid ścigany 
przez Pata Garreta.  

W tych filmach obowiązuje
zazwyczaj prosta ludzka soli-
darność, otwarcie na drugiego 
człowieka. Wyczuwamy, że 
westernowe życie jest tajem-
niczą wędrówką. Mówi o tym 
do dziewczynki filmowy szeryf
z Teksasu: Zabrałbym ciebie, 
gdybym wiedział dokąd. Te 
słowa, jakże filozoficzne, obra-

zują cały mit westernu. To też
filmy, gdzie każdy otrzymuje
swoją kolejną szansę. W nich 
mniej liczą się jakieś formalne 
tytuły a bardziej to, jakim po 
prostu jest się człowiekiem.
Tu i teraz. Każdy, także były 
więzień, kobieta lekkich oby-
czajów, ma szansę na nowy 
początek. Oczywiście, nie 
można też pomijać, jak ważne 
dla westernu potrafią być złoto,
dolar i… whisky (cóż to byłby 
za film bez saloonu i to z obo-
wiązkowymi wahadłowymi 
drzwiami).

Biblia i Dekalog

Te elementy odchodzącego 
świata mają korzenie w Biblii. 
Ona nawet fizycznie często po-
jawia się gdzieś w filmowych
kadrach, w języku i argumen-
tacji (czasami była też podsta-
wową książką nauczania liter 
i czytania). Uosabia pewną 
surowość, ale i stałość zasad
rodem z Dekalogu, w których 
dobro odróżnia się od zła 
i które zazwyczaj ostatecznie
zwycięża. Z niej wynika waż-
na wartość dla rzeczywistości
westernowej, jaką jest pamięć
(a więc i wola pomszczenia), 
ale też groby zazwyczaj gdzieś 
w otoczeniu samotnego drze-
wa, jak ów krzak gorejący. 

Gdy pojawia się modlitwa, 
to zazwyczaj Psalm 23 (cytuję 
za Biblią Tysiąclecia):
Pan jest pasterzem moim, nie
brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych 
pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie 
mogę odpocząć (...)

W tym tekście każde sło-
wo znaczy. Chociaż rzadziej, 
w westernach też bywa cyto-
wany Nowy Testament, w tym
ów niezwykły „Hymn o miło-
ści”. Bo miłość, mimo czasami 
trochę takiego cukierkowatego 
obrazu kobiet, jest ważna w we-
sternach. Może dlatego te filmy
lubią nie tylko mężczyźni?   

Wojciech Książek

„Prawdziwe męstwo” 
a WESTERNY
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Wydarzenia październikowe 1956 roku stanowią ważny 
rozdział w najnowszych dziejach naszego kraju. Ostatecznie 
został wówczas zamknięty okres polskiego socrealizmu, 
który mając swoje blaski i cienie na pewno doczeka się 
jeszcze obiektywnej historycznej oceny. Był to przecież czas 
odbudowy kraju i walki politycznej. 

Latem 1956 roku wszyscy nadal żyliśmy pod wrażeniami 
poznańskich wypadków Czerwca.  Było ono spokojne, 
choć niepozbawione niepokoju o przyszłość kraju. W samej 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) trwała walka 
między ugrupowaniem reformatorów ustroju a tak zwanymi
twardogłowymi, pragnącymi nie dopuścić do przeobrażeń 
w rządzącej krajem partii. Coraz częściej padało nazwisko 
Władysława Gomułki, zwolnionego wcześniej z więzienia, co 
zwiększało dodatkowo jego popularność. Słuchaliśmy każdego 
wieczoru Radia Wolna Europa, aby bliżej poznać sytuację w kraju 
i na świecie.

W październiku napięcie w kraju rosło z dnia na dzień, do jego 
apogeum doszło podczas obrad VIII Plenum Komitetu Centralnego 
PZPR 19-21 października 1956 r., które wybrało na pierwszego 
sekretarza Władysława Gomułkę. Podczas obrad plenum 
spotkała wszystkich jednak niespodzianka, którą był przylot do
Warszawy partyjno-rządowej delegacji Związku Sowieckiego, 
na czele z Nikitą Chruszczowem. I sekretarz Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego (KPZR) nie mógł się pogodzić 
z myślą, że bez jego wiedzy dokonano zmian w kierownictwie 
PZPR. Groził interwencją zbrojną, co nie kończyło się tylko na 
pogróżkach. Otóż z baz sowieckich na Dolnym Śląsku posuwały 
się w kierunku Warszawy oddziały wojskowe, w tym brygady 
czołgów. Na wodach Zatoki Gdańskiej pojawiła się silna eskadra 
sowieckich okrętów wojennych, jednak baterie na Helu nie 
miały ich traktować jako okrętów sojuszniczych. W kraju jeden 
z dywizjonów z Wielkopolski miał zbombardować jednostki
sowieckie zbliżające się do stolicy, a żołnierze obsługujący
lotnisko wojskowe w Modlinie zbuntowali się przeciwko swemu 
sowieckiemu dowódcy, który uciekł w popłochu. 

W kraju wiedziano o nieproszonych gościach w Warszawie 
i szykowano się do obrony stolicy, a w każdym większym mieście
odbywały się wiece poparcia dla nowego kierownictwa PZPR. 
Otrzymało ono wsparcie  robotników, młodzieży studenckiej
i wojska. 

Jednak delegacja sowiecka następnego dnia opuściła Warszawę
i powróciła do Moskwy. Gomułka zdołał przekonać Chruszczowa, 
że Polska nie zerwie układu przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, 
pozostanie w Układzie Warszawskim i zezwala na dalszy pobyt
wojsk sowieckich, jednak ze statutem tymczasowości. Czy to
wystarczyło  Chruszczowowi? A może zadecydowała tu postawa
Chińskiej Partii Komunistycznej, która wywarła nacisk na Związek
Sowiecki, aby nie doszło do zbrojnej interwencji? 

W tym czasie trwała już interwencja wojsk brytyjskich, 
francuskich i izraelskich w Egipcie po dokonaniu przez niego 
nacjonalizacji Kanału Sueskiego. Oczy całego świata zwrócone 
były wówczas na Bliski Wschód, a Związek Sowiecki i Stany 
Zjednoczone potępiły  ten napad, wysyłając swoje floty wojenne
na Morze Śródziemne.

Poparcie społeczeństwa polskiego dla nowego kierownictwa
PZPR wynikało z nadziei, że proces demokratyzacji kraju dopiero 
się zaczyna i w przyszłości pozbawieni będziemy opieki Związku 
Sowieckiego. Jak wiemy, proces ten zahamowany został na długie
lata. 

Za polskim przykładem przemian demokratycznych zaczęli 
iść Węgrzy. Pragnęli jeszcze więcej, tj. wyjścia z Układu 
Warszawskiego, normalizacji stosunków ze Związkim Sowieckim
i ogłoszenia neutralności swego kraju. Dla Rosjan to było jednak 
za dużo. Wojska sowieckie stłumiły powstanie narodowe Węgrów.
Przeżywaliśmy to bardzo, bowiem los Węgrów mógł się stać
i naszym losem. 

Aleksander Miśkiewicz

55 lat polskiego 
Października
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Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżów-
ki z internetową giełdą” 
z nr. 7-8/2011. Otrzymu-
je ją pan Jan Zakrzewski
z Gdańska. Po odbiór nagro-
dy zapraszamy do siedziby 
redakcji. Gratulujemy. Ha-
sło brzmiało: „Jedna radość 
przepędza wiele trosk”.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Na pytanie: co to jest komórka?, najwięcej osób odpowiada: 
telefon, ale wokół siebie mamy mnóstwo różnych komórek. Gdy 
zajrzymy do Słownika języka polskiego lub w Internecie otwo-
rzymy popularne Google, wówczas czytamy, że komórka to:

 niewielkie pomieszczenie, w którym przechowuje się różne 
rzeczy;

 w ulu pszczelim: sześciokątna, regularna przegroda w pla-
strze służąca do gromadzenia miodu; miejsce, gdzie są 
składane jaja; 

 podstawowa, niewielka część jakiegoś urządzenia; 
 podstawowa jednostka w strukturze organizacyjnej dużych 

zespołów ludzkich, firm, przedsiębiorstw, partii politycz-
nych; 

 podstawowa jednostka żywych organizmów, spełniająca 
różnorodne funkcje, złożona z jądra komórkowego i cyto-
plazmy; 

 telefon komórkowy.

Jaka jest etymologia słowa komórka?

Słowo komórka istnieje w polszczyźnie od średniowiecza. 
Wtedy to utworzono zdrobnienie od wyrazu komora, rozumia-
nego jako „izba, pomieszczenie mieszkalne, spichlerz”. Wyraz 
komora został zapożyczony z łacińskiego camara, a ten z grec-
kiego kamara, czyli „sklepienie”, a zatem pierwotnie komór-
ka oznaczała „małe, zamknięte pomieszczenie”. To znaczenie 
zachowało się do dzisiaj, np.: komórka na narzędzia, komórka 
na węgiel. W XVIII wieku, wraz z rozwojem nauk przyrod-
niczych, zaczęto używać tego wyrazu w nowym znaczeniu 
– „podstawowa jednostka strukturalna organizmów żywych, 
mikroskopijnej wielkości, spełniająca podstawowe funkcje”. 
To biologiczne znaczenie także stosowane jest do dzisiaj, np.: 
komórki nerwowe, komórki rakowe. W XX wieku wyraz ko-
mórka zyskał jeszcze następujące znaczenia: 
1. „najmniejsza jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwach, 

firmach, organizacjach”, np.: komórka zakładowa, komórka 
partyjna; 

2. „część jakiegoś urządzenia, stanowiąca najmniejszy, czasem 
podstawowy element – aparat, przyrząd”, np. komórka fo-
toelektryczna, fotokomórka. 

A jak to się stało, że powszechnie używany 
telefon nazywany jest komórką?

Współcześnie komórka to potoczna nazwa telefonu komór-
kowego, czyli bezprzewodowego, przenośnego aparatu telefo-
nicznego działającego przy użyciu fal radiowych. Słowo ko-
mórka w telefonii ma nowe znaczenie i nazywa obszar zasięgu, 
działania pojedynczej stacji przekaźnikowej, z której – w trak-
cie przemieszczania się osoby używającej telefonu – obsługa 
aparatu jest przekazywana do następnej komórki. W telefonii 
komórkowej cały teren, po którym poruszają się użytkownicy, 
podzielony jest na małe sekcje i pokryty siecią pól z nadajnika-
mi o niewielkim zasięgu. Pola te przedstawione graficznie są 
podobne do komórek w plastrze miodu lub do komórek tkanki 
żywego organizmu i stąd wywodzi się angielska nazwa cellular 
phone, pochodząca od rzeczownika cell – „komórka”. W USA 
i Kanadzie obecnie często używana jest wersja skrócona cell 
phone lub cell, natomiast w Wielkiej Brytanii i Australii sto-
sowane jest określenie mobile phone – „telefon przenośny”, 
potocznie zastępowane przez jedno słowo – mobile. 

Z tłumaczenia angielskiego cellular phone powstała polska 
nazwa telefon komórkowy. W języku polskim w potocznym 
użyciu stosuje się jednak formę krótszą, jednowyrazową – ko-
mórka. Wynika to z typowej dla mowy potocznej tendencji do 
upraszczania, skracania nazw dwuwyrazowych (uniwerbizacji); 
czego przykładów mamy wiele, choćby: szkoła podstawowa  
– podstawówka, łódź motorowa – motorówka, opony zimowe 
– zimówki. 

Barbara Ellwart
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POZIOMO
4) sosna potocznie, 8) obroń-
ca w sądzie, 9) domowy lub 
tymczasowy, 10) niedowiarek, 
11) krakowskie lotnisko, 
12) bywa zawierany z dia-
błem, 13) muza poezji miło-
snej, 16) szachy lub brydż, 
17) najdłuższa rzeka Francji, 

21) zyskowny, intratny, 
23) wieś w woj. podlaskim, 
w powiecie siemiatyckim, 
w gminie Drohiczyn, 24) 
określony, zdefiniowany, 25) 
z mankietem, 26) magne-
to, 27) zamieniona w skałę 
córka Tantala, 28) setna część 
grama

PIONOWO
1) wydanie dzieła drukiem, 
2) PC, laptop, 3) roślina przy-
prawowa z aromatycznymi 
listkami, 5) przywódca zbój-
ników tatrzańskich, 6) trująca 
roślina zielna, 7) mielony lub 
bity, 12) dawniej o prawniku, 
14) specjalista w dziedzinie 
radiotechniki, 15) specjalista 
ze średnim wykształceniem, 
18) zawody samochodowe 
w terenie z naturalnymi prze-
szkodami, 19) gra terenowa, 
20) wykorzystywanie robot-
ników w pracy, 22) Sinead, 
irlandzka wokalistkaz 

Litery z pól ponumerowanych 
w dolnym prawym rogu kratki 
od 1 do 39 utworzą rozwiąza-
nie – cytat z dzieł Cycerona.

(kas)

Krzyżówka z magnetem

Komórka

Wiadomość od redaktor na-
czelnej „Kiwi” była lakonicz-
na: wizyta w „Solidarności”. 
Na miejscu działa redakcja, 
która wydaje pismo związ-
kowe „Magazyn Solidar-
ność”. Wzięlibyście udział 
w warsztatach, moglibyście 
porozmawiać z redaktora-
mi i mały prezent: własny 
tekst. Odpowiedziałam 
krótko: idę! 

Do budynku „Solidar-
ności” wchodziłam 
lekko podenerwowa-
na, szukając w pa-

mięci dat, nazwisk i postulatów, 
zastanawiając się, co ja właściwie 
wiem o organizacji, dzięki której 
zamiast kartek na żywność uży-
wam karty kredytowej, a granice 
podróży wytycza mi nie wydział 
paszportów, lecz wyobraźnia? 

Długimi korytarzami, nad od-
nowioną aulą obrad przeszliśmy 
do sali konferencyjnej. Jacek 
Rybicki, członek Prezydium 
Zarządu Regionu Gdańskiego, 
przywitał nas z uśmiechem, 
opowiadając o sposobach od-
działywania redakcji regionalnej, 
która pozostaje pod jego meryto-
rycznym nadzorem. – Moja rola 
ogranicza się jedynie do roz-
mowy o wybieranych tematach 
– zaznaczył, wywołując lekko 
sarkastyczny uśmiech redaktor 
naczelnej Małgorzaty Kuźmy. 
Rozmawiał z nami szczerze 
o współczesnych mediach, kie-
runku, w jakim zmierzają i sto-

„Solidarność” oczami wolontariuszy

sowanych metodach manipulacji. 
Dysputę przerwało pojawienie się 
w sali Janusza Śniadka, byłego 
przewodniczącego NSZZ „Soli-
darność”, kandydata do Sejmu 
z gdyńskiej listy Prawa i Spra-
wiedliwości. Tym razem pytania 
mieliśmy zadawać my, dzienni-
karze „Kiwi”. Pierwsze z nich do-
tyczyło sposobów, jakimi można 
zmobilizować ludzi do działania 
i porwać za sobą. – Trzeba mieć 
charyzmę, dar od Boga, umieć 
„zarazić” otoczenie. To jest za-
wsze splot. Splot wielu czynni-
ków. Pytaliśmy, po co nam dziś 
„Solidarność” i związki zawodo-
we? Jak bumerang wracały tema-
ty dotyczące mediów, omawiane 
kilkadziesiąt minut wcześniej. 
 – W 80 procentach relacja mię-
dzy związkami zawodowymi 
a pracodawcą jest dobra albo po-
prawna. Natomiast nagłaśniany 
jest tylko pot, krew i łzy – mówił 
Janusz Śniadek z nieukrywanym 
żalem.

Od dziennikarskiej ciekawo-
ści uwolnił go Bogdan Olszew-
ski, sekretarz Zarządu Regionu. 
Dzielił się z nami anegdotami, 
historiami, ciekawostkami do-
tyczącymi konspiracyjnej histo-
rii „Solidarności” i komunizmu 
w ogóle. Po kilkunastu minu-
tach wiedziałam, że jest to jedna 
z najciekawszych lekcji historii. 
Kontynuował swoją opowieść, 
oprowadzając nas po wystawie 
na terenie stoczni. Zapytany, 
nie uciekał też od tematów te-
raźniejszych, ważnych dla nas: 
szukania i znajdowania pracy, 
emigracji czy problemu tzw. 
umów śmieciowych.

Czy wiem już dziś, czym jest 
„Solidarność”? Pewnie nie, ale 
pisząc to słowo z wielkiej litery 
mam w uszach słowa Janusza 
Śniadka: – Patentu na solidarność 
nie ma na całe życie. Egzamin 
z solidarności trzeba codziennie 
zdawać na nowo. 

chaperone 

Młode dziennikarki z „Kiwi” w „Solidarności”.
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Matka BOSKA RÓŻAŃCOWA 
z Uñón

CUDZE TEŻ WARTO POZNAĆ

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

 

Przewodniczący i sekretariat 
pok. 107, 308-43-52,  
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  
308-42-60, 308-43-61, 308-42-89

Dział Organizowania i Rozwoju,  
pok. 112, 105, 308-43-01,  
0/603-934-165 301-04-44, 308-44-54  
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

Kadry, pok. 127, 308-42-97

Księgowość i kasa, pok. 120, 
122,122a 308-43-16, 346-21-74 

Administracja budynku i rezerwa-
cja sali „Akwen”, pok.125 i 127,  
346-22-12, 308-42-50,  
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. 128, 308-43-37  
s.gatz@solidarnosc.gda.pl

Komisja Terenowa Emerytów  
i Rencistów, pok. 119a, 308-43-71 

Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów, 
pok. 121, 308-42-70 
emeryci@solidarnosc.gda.pl

Komisja Rewizyjna ZR „S” pok. 124  
308-43-02  

Biuro Pracy, pok. 9,  
301-34-67 308-43-47 
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

Reg. Sekcja Służby Zdrowia,  
pok. 124, 308-43-93, fax: 308-43-93

Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania, 
pok. 119 , 308-44-22, fax: 305-71-72 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

Okręgowa Sekcja Kolejarzy 
Sekcja Regionalna Kolejarzy  
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1 
tel./fax: 721-24-44

Zarząd Główny Związku Solidarno-
ści Kombatantów oddz. Gdańsk, 
pok. 10, 308-44-40

Maraton, pok. 126, 308-44-90  
fax: 346-30-34

Spółka z o.o. Akwen, pok. 18  
308-44-00, fax: 308-42-13

Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki 
Kardiologicznej, pok. 104, 301-06-
-22, 308-44-50

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

Biura oddziałów ZR

Gdynia, ul. Śląska 52, tel./fax 620-61-82  
gdynia@solidarnosc.gda.pl

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a 
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. Długa 31  
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
Pruszcz Gdański, ul. Chopina 12 
502 172 286, tel./fax 683-30-11 
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39-72-001

Biuro Terenowe w Lęborku  
al. Wolności 22, 663 775 705 
59 86-23-651 
Malbork, plac Słowiański 4 
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047 
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

W środku nocy wyjeż-
dżamy z Pampacolca, 
miejscowości, w któ-

rej zadomowili się polscy arche-
olodzy, od kilkunastu lat kopiący
w Maucallacta, centrum ceremo-
nialno-administracyjnym z cza-
sów przedinkaskich i inkaskich. 
Chcemy o świcie dotrzeć na dno 
głębokiej doliny wypełnionej wo-
dami spływającymi z Coropuny, 
najwyższego i najszerszego wul-
kanu w Peru, wznoszącego się 
na wysokość 6425 metrów. Już 
przy świetle dziennym wspina-
my się po wąskiej drodze, wiją-
cej się na piaszczystym, prawie
dwukilometrowym stoku. Wido-
ki są nie do opisania: szarobru-
natne góry w dolnych partiach 
wypełnione mgłą, obsuwający 
się małymi lawinkami spod kół 
piasek, a raczej pył wulkaniczny, 
gdzieniegdzie pojedyncze mi-
zerne kaktusy, zwały mniejszych 
i większych kamyków oraz ko-
lorowo „ubrane” krzyże. Nie 

Październik kojarzy się nam z chłodną jesienią, z najdłuższym miesiącem w roku i z nabo-
żeństwami różańcowymi. Właśnie te nabożeństwa w małej peruwiańskiej wioseczce, sko-
masowane w jeden tygodniowy odpust zaczynający się w drugą niedzielę października, są 
tak fascynujące, że przyciągają tłumy. Postanowiłam więc opowiedzieć o tym niezwykłym 
miejscu, niestety bardzo odległym, do którego dotarcie dla większości z nas jest niemożliwe. 
Dlaczego o nim piszę? Bo obce, inne kultury też warto poznawać.

mają one jednak nic wspólnego 
z oznaczeniem miejsca wypadku, 
chociaż jazdę tą drogą proponuję 
tylko osobom o silnych nerwach. 
Samochód w każdej chwili może 
spaść w przepaść liczącą ponad 
tysiąc metrów. Wypadków na 
szczęście jak na razie nie odno-
towano, bowiem droga została
oddana do użytku dopiero 17 
lipca tego roku. 

Krzyże są dużo starsze i tylko
niektóre znajdują się przy drodze, 
są po prostu figurami odpoczyn-
kowymi. Kiedyś do starej wsi
o nazwie Uñón, położonej daleko 
od głównych tras, docierało się 
wąską, stromą ścieżką, najczęściej
pieszo albo na grzbiecie zwierząt: 
muła, konia czy osła. Szło się od 
kilku do kilkunastu godzin. Mnie,
Europejce, mogło się wydawać, że 
tam nikt nie chodził, bo i po co? 
Przecież to typowo górska wioska 
bez tak zwanych atrakcji. 

Zmieniłam jednak zdanie, 
kiedy dotarłam do uroczej 

miejscowości, co prawda usytu-
owanej wysoko, bo na prawie 3 
tysiącach metrów, ale w pięknej, 
nasłonecznionej kotlinie, otoczo-
nej z trzech stron wysokimi gó-
rami, w której prawie nigdy nie 
wieje wiatr i jest bardzo ciepło.

Kamienne domy, barokowy 
kościół, centralny plac z niewiel-
kim parkiem, sporo egzotycznych 
drzew, kolorowe kwiaty, a nawet 
palmy zadziwiają przybysza. To 
istny raj. Na dodatek w regionie jest 
to ważne sanktuarium Maryjne. 

Do Uñón, na święto Virgen 
del Rosario, czyli Matki Boskiej 
Różańcowej, oficjalnie przypa-
dające 7 października, od kilku 
wieków pielgrzymują tłumy. 
Wędrują wąską, stromą ścież-
ką, przy której w połowie stoku
zaczyna się droga krzyżowa 
z dwunastoma stacjami. Odpust
Maryjny połączony jest z od-
prawianiem drogi krzyżowej, 
bo ksiądz do Uñón dociera raz 
w roku, właśnie na owe święto, 

czyli fiestę. Wówczas przez cały
tydzień we wsi słychać wesołą 
muzykę. Odbywają się procesje 
połączone z noszeniem, a raczej 
obnoszeniem wokół wsi dużej, 
strojnie ubranej figury Matki Bo-
skiej. Nie ma sypania kwiatków, 
za to są tańce kilku grup rycerzy 
w starodawnych strojach, śpiewy
i koncerty orkiestr dętych. Proce-
sja wędruje po głównym placu 
i wchodzi w uliczki między do-
mami. Spokojna na co dzień wieś 
podczas fiesty tętni życiem zupeł-
nie jak za dawnych czasów. 

Kościół Matki Boskiej Różańcowej.

Na podstawie opowieści
mieszkańców wiadomo, że Uñón 
w XVI i XVII wieku znane było 
z wyrobu pięknie malowanej ce-
ramiki, a później z hodowli koni 
i wyrobu serów, a nawet mielenia 
mąki. Do dzisiaj zachował się ka-
mienny młyn z końca XIX wie-
ku. Niestety, już nieczynny. Są
też konie i sympatyczni ludzie. 

Tekst i zdjęcia: 
Maria Giedz

Tablica nagrobna seniorki ważnego dla wioski rodu.

Matka Boska z Uñón.
REKLAMA


