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Solidarnie w Budapeszcie „Nie” wobec pogarszającej 
się sytuacji w kraju 

Kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Eu-
ropy (wśród nich kilkusetosobowa delegacja 
NSZZ „Solidarność”) protestowało 9 kwietnia 
w Budapeszcie przeciwko cięciom wydatków 
publicznych i wynagrodzeń oraz postępujące-
mu rozwarstwieniu społecznemu. Protestują-
cy sprzeciwiali się ograniczaniu dostępu do 
usług publicznych, niekorzystnej dla pracow-
ników ingerencji w układy zbiorowe pracy czy 
postępującej deregulacji rynku pracy. Główne 
postulaty europejskich związków zawodo-
wych to tworzenie polityki przemysłowej, 
sprzyjającej powstawaniu nowych i stabil-
nych miejsc pracy, ochrona siły nabywczej 
wynagrodzeń, powszechna dostępność usług 
publicznych oraz wprowadzenie podatku od 
transakcji finansowych.

„Solidarność” pamiętała 
o ofiarach Smoleńska

W pierwszą rocznicę katastrofy smoleń-
skiej (10 kwietnia) Polacy uczcili pamięć 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony 
Marii i 94 innych ofiar. Podczas uroczystości 
w Krakowie, Warszawie i wielu innych mia-
stach Polski nie zabrakło przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność” ze sztandarami.

Kiszczak niewinny?
Czesław Kiszczak nie przyczynił się do śmier-
ci 9 górników kopalni Wujek w 1981 roku 
– stwierdził w wyroku uniewinniającym Sąd 
Okręgowy w Warszawie 26 kwietnia. Wyrok 
nie jest prawomocny, prokurator zapowiedział 
odwołanie się od postanowienia sądu. 
Kiszczak jest oskarżony o umyślne sprowa-
dzenie powszechnego niebezpieczeństwa  
dla życia i zdrowia ludzi poprzez wysłanie 
szyfrogramu, uprawniającego do użycia 
broni jednostki milicji pacyfikujące strajkujące 
zakłady.

Pół tysiąca ofiar wypadków 
przy pracy 
W ubiegłym roku w wypadkach przy pracy 
zginęło w Polsce blisko pół tysiąca osób, zaś 
na świecie kilkaset tysięcy. 28 kwietnia ob-
chodzony był Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 
przy Pracy i Chorób Zawodowych. 

Przygotowanie akcji protestacyjnych przeciwko 
bierności rządu wobec rosnących kosztów 
utrzymania, stanowisko w sprawie zatrud-
nienia i apel do pracodawców w handlu 
o wcześniejsze zakończenie pracy w sklepach 
w Wielką Sobotę – to główne tematy posie-
dzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” 4 kwietnia. Przed rozpoczęciem 
obrad zapalono znicze pod pomnikiem Pole-
głych Stoczniowców, dla uczczenia ofiar kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem w przeddzień 
pierwszej rocznicy tragedii. Członkowie ZRG 
przyjęli stanowisko w sprawie umów cywil-
noprawnych, krytykując tę formę zatrudnienia 
jako wykorzystywanie pracownika. Zdaniem 
ZRG, narastająca liczba zawieranych przez pra-
codawców umów cywilnoprawnych świadczy 
o jawnej patologii rynku pracy. Koszty tego 
zjawiska ponoszą jedynie pracownicy, którzy 
pozostają bez jakiejkolwiek ochrony prawnej. 

Nowe tematy szkoleń
Szkolenia na temat funkcjonowania zakłado-
wych funduszy świadczeń socjalnych zorgani-
zował Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego „S” 
6 kwietnia w Gdańsku i 8 kwietnia w Tcze-
wie dla członków KM Oświaty i Wychowania 
„S”. To nowy temat szkoleń, wprowadzony 
w kwietniu, podobnie jak zagadnienia dot. 
mobbingu, nowelizacji prawa pracy oraz 
funkcjonowania rad pracowników.

Upamiętniono tragedię 
smoleńską

Baner, upamiętniający rocznicę katastrofy 
smoleńskiej, został oficjalnie zaprezentowany 
przed siedzibą Regionu Gdańskiego „S” po 
południu 8 kwietnia. Silny wiatr uniemoż-
liwił jednak umieszczenie go tego dnia na 
budynku. Baner został wywieszony nazajutrz, 
9 kwietnia.
Także 8 kwietnia w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności” spotkali się kibice Lechii 
Gdańsk, będący pomysłodawcami i wyko-
nawcami baneru. Gośćmi honorowymi byli 
żołnierze formacji „Wolność i Niepodległość”. 
O „żołnierzach wyklętych”, ucieleśniających 
polski patriotyzm i niezależne myślenie, 
mówiła w czasie spotkania Anna Koła-
kowska, będąca jednym z najmłodszych 
więźniów stanu wojennego, skazana na trzy 
lata więzienia i cztery lata pozbawienia praw 

publicznych jako uczennica trzeciej klasy li-
ceum. Była także relegowana ze szkoły. Pieśni 
patriotyczne śpiewał i grał na gitarze Andrzej 
Kołakowski.

Gdyńska Droga Krzyżowa ze 
stoczniową „Solidarnością”
Uroczysta procesja przeszła ulicami Gdyni 
w Drodze Krzyżowej 15 kwietnia, w piątek 
poprzedzający Niedzielę Palmową. Przewod-
niczył jej arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. 
Krzyż niesiony był przez niepełnosprawnych 
i ich opiekunów, służby mundurowe, ducho-
wieństwo, radnych miejskich z prezydentem 
Wojciechem Szczurkiem na czele. XII stacja 
przypadła „Solidarności”. Od lat stoczniowcy 
z dawnej Stoczni Gdynia brali krzyż na swoje 
barki. 

30 urodziny NZS
Niezależne Zrzeszenie Studentów obchodziło 
16 kwietnia w historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej 30 urodziny. W 1980 roku NZS sku-
piało młodych ludzi chcących demokratyzacji 
życia i pragnących być faktycznymi gospoda-
rzami swoich uczelni. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego NZS zostało zdelegalizowane, 
a wielu jego działaczy aresztowano. Dopiero 
we wrześniu 1989 roku NZS ponownie 
zalegalizowano, jako organizacja studencka 
współpracuje z NSZZ „Solidarność. 

Piekło bez szkoły 

Nie doszło do porozumienia w sprawie likwi-
dacji Szkoły Podstawowej w Piekle (powiat 
Sztum) mimo rozmów Sekcji Regionalnej 
Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego 
„S” i oświatowej „S” ze Sztumu z władzami 
samorządowymi. Nie pomogła też pikieta 
zorganizowana 4 maja przez Regionalną 
Sekcję Oświaty i Wychowania RG „S”. Rada 
Miasta i Gminy Sztum tego samego dnia pod-
jęła decyzję o likwidacji szkoły.  Związkowcy 
postulowali jej odroczenie na czas od roku do 
dwóch lat, a także pozostawienie w placów-
ce klas 0-III oraz przedszkola. Dzieci będą 
musiały codziennie pokonywać 16 km wąską, 
niebezpieczną drogą nad Wisłą do szkoły 
w Czerninie. Na temat likwidacji szkoły w Pie-
kle negatywną opinię wydał także pomorski 
kurator oświaty. Szkoła w Piekle stwarza 
doskonałe warunki dla edukacji i rozwoju 
uczniów, działa przy niej także e-przedszkole, 
korzystające ze środków unijnych. Placówka 
ma też niezwykłą tradycję, powstała w 1937 
jako szkoła polska na terenie należącym do 
Wolnego Miasta Gdańska.

Zwolnienia w gospodarce 
morskiej
O zamierzeniach zwolnienia 500 osób, czyli 
połowy załogi Stoczni Marynarki Wojennej 
w Gdyni, oraz 100 pracowników z 300 
zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Połowów 
i Usług Rybackich „Szkuner” we Władysła-
wowie rozmawiano na konferencji prasowej 
28 kwietnia w Regionie Gdańskim NSZZ 
„Solidarność”. Syndyk Stoczni Marynarki 

Wojennej, postawionej 7 kwietnia w stan 
upadłości likwidacyjnej, w momencie obej-
mowania zarządzania zakładem deklarowała 
wolę utrzymania produkcji mimo planowa-
nych wówczas zwolnień 400 osób. 
Zwolnienia w Szkunerze są uzasadniane 
zmniejszeniem połowów. Jeszcze w marcu 
zarząd firmy zapewniał, że żadne zwolnienia 
nie są przewidywane.

Szkolenia ze środków UE
W kwietniu w ramach projektów prowadzo-
nych przez Dział Programów Europejskich Re-
gionu Gdańskiego „S” odbyły się szkolenia z:
� projektowania stron www z elementami 

grafiki
� zarządzania projektami
� obsługi koparko-ładowarki
� spawania metodą MIG 131 i MAG 136
� na uprawnienia elektryczne SEP.

Nadal wysokie bezrobocie
Liczba bezrobotnych w województwie 
pomorskim w marcu wyniosła 116,2 tys. To 
wprawdzie mniej niż w miesiącu poprzednim  
o 900 osób, tj. 0,8 proc., ale jak pokazują 
poprzednie lata w marcu i kwietniu zawsze 
spada liczba bezrobotnych. Tym razem jest 
to jednak znacznie mniejszy spadek. Przed 
rokiem liczba bezrobotnych zmniejszyła się 
o 1,4 tys., tj. o 1,2 proc. Pracodawcy zgłosili 
wtedy 7,1 tys. ofert pracy – o 1,8 tys. więcej, 
tj. 25,8 proc. więcej niż w marcu tego roku. 
Pracownicy PUP twierdzą, że dla pracodawców 
jednym z ważniejszych kryteriów jest wiek. 
Niejednokrotnie zamieszczenie w CV daty 
wcześniejszego urodzenia przekreśla szanse na 
zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Jan Paweł II dla Ojczyzny, 
Wybrzeża i „Solidarności”

Wystawę fotograficzną z okazji beatyfikacji 
Jana Pawła II otwarto 27 kwietnia br. w holu 
na I piętrze siedziby NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku. Organizatorem wystawy jest 
Region Gdański NSZZ „Solidarność”. 

Odznaczenia w rocznicę 
Konstytucji 3 maja

Srebrne Krzyże Honorowe Związku Piłsud-
czyków Rzeczpospolitej Polskiej wręczono 
na spotkaniu Gdańskiego Koła Związku 
Solidarności Polskich Kombatantów w Re-
gionie Gdańskim „S”. W przeddzień święta 
Konstytucji 3 maja wysłuchano wykładu na 
temat pierwszej w Europie Ustawy Zasad-
niczej, wygłoszonego przez dr. Sławomira 
Kościelaka z Uniwersytetu Gdańskiego.
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Co wyniósł Pan/i ze spotkań
 z Janem Pawłem II? 

FRANCISZEK MAKURAT 
przewodniczący KZ „S” 
w Uniwersytecie Gdańskim

– Uczestniczyłem w spotkaniach z Pa-
pieżem na żywo, ale także oglądałem wiele 
transmisji z pielgrzymek do Polski. Trudno 
wyliczyć wszystko to, co wyniosłem z tych 

spotkań. Przede wszystkim fakt, że dekalogu nie można 
traktować okazjonalnie, relatywizować. Ale także dumę 
z faktu bycia Polakiem, co Jan Paweł II także podkreślał. 
Również szacunek dla fizycznej pracy, którą przecież wyko-
nywał za młodu.

BOŻENA BLÜMEL, członek OM 
„S” w Enerdze-Operatorze SA

– To przede wszystkim utwierdzenie 
w zasadach mojej wiary, nauczanych przez 
Kościół katolicki. Poważne traktowanie 
dekalogu, przykazania miłości bliźniego, 
szacunku dla człowieka – to największe 

korzyści z tamtych spotkań, przeżywanych niestety tylko za 
pośrednictwem telewizji. Został we mnie także dystans do 
doraźnych wydarzeń politycznych, sporów, które są przecież 
niczym w obliczu wieczności.

ANNA SAWICKA
 przewodnicząca KZ „S” 
w Państwowej Operze Bałtyckiej

– Byłam na mszy św. na sopockim hipo-
dromie, na spotkaniu z Janem Pawłem II na 
Westerplatte. Bardzo utkwił mi w pamięci 
jego obraz, kiedy przejeżdżał ulicą Bohate-

rów Monte Cassino w Sopocie. To, co zostało we mnie z tych 
spotkań, jest wielopłaszczyznowe. To przeżycia i refleksje bar-
dzo osobiste, także dotyczące rodziny i życia społecznego, 
kraju. Cały pontyfikat potwierdzał mi, że Polska jest szczegól-
nie błogosławiona. Składały się na to takie wydarzenia, jak 
sam wybór Papieża na Stolicę Piotrową, cudowne ocalenie 
z zamachu, czy wiele innych późniejszych sytuacji.

oprac. (jw)

34 proc. badanych 
to przeciwnicy rządu 
Donalda Tuska; 33 
proc. zalicza się do 
jego zwolenników 
– wynika z kwietnio-
wego sondażu CBOS. 
Centrum zwraca uwa-
gę, że „pogłębiają się 
niekorzystne trendy 
w społecznym odbiorze ekipy 
rządowej”.

Zadowolenie z tego, że Do-
nald Tusk kieruje pracami Rady 
Ministrów wyraża 39 proc. re-
spondentów (2 punkty mniej 
niż w marcu). Niezadowolonych 
z premiera jest 48 proc. bada-
nych (o 3 punkty więcej niż mie-
siąc wcześniej). Na pytanie, czy 
polityka obecnego rządu stwa-

BAROMETR MIESIĄCA

Spadły notowania
i rządu, i Tuska

dobrze
26%

rza szanse poprawy sytuacji go-
spodarczej, 60 proc. badanych 
odpowiedziało, że nie (poprzed-
nio – 58 proc.). Z kolei z mar-
cowego sondażu TNS OBOP 
wynika, że 26 proc. badanych 
pozytywnie ocenia rząd, a 66 
proc. negatywnie. W opinii 55 
proc. Donald Tusk źle wypełnia 
obowiązki premiera, a jedynie 
zdaniem 36 proc. dobrze.

OCENA RZĄDU 
DONALDA 
TUSKA

źle
66%

nie mam 
zdania
8%
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„Solidarność” będzie protestować 25 maja we wszystkich 16 miastach wo-
jewódzkich. Zorganizowana zostanie także duża ogólnopolska manifestacja 
w Warszawie. 
Czytaj na str. 4

Rok temu, 10 kwietnia 2010 r., doszło do wydarzenia bez precedensu w do-
tychczasowej historii nie tylko Polski, ale i świata. W katastrofie lotniczej  zginął 
prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką i 94 osoby, które miały wziąć udział 
w uroczystościach związanych z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. 
Czytaj na str. 5

Około 100 pracowników firmy Malma Trading w Malborku i Wrocławiu od wielu 
miesięcy pracuje, nie otrzymując wypłat w terminie, najczęściej z dwumiesięcz-
nym opóźnieniem. 
Czytaj na str. 6

Syndyk Stoczni Marynarki Wojennej zamierza zwolnić 500 pracowników, czyli 
prawie połowy załogi. Pracownicy do tej pory nie otrzymali pensji za marzec.  
O stoczniach piszemy na str. 7

Raport na temat szalejącej drożyzny oraz rozmowa ze Zbigniewem Kruszyńskim, 
kierującym Biurem Polityki Społecznej KK „S”.
Czytaj na str. 8-10

Za odwołaniem minister edukacji Katarzyny Hall zebrano 150 tys. podpisów, 
w tym 14,1 tys. z Regionu Gdańskiego „S”. Podpisy wraz z petycją złożono 
w kancelarii premiera. 
Czytaj na str. 12

Santo Subito, Ojciec Święty Jan Paweł II. 
str. 13-20

O emeryturach i rentach rozmawiamy z Agnieszką Kurczewską-Stanisławowicz, 
specjalistką Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych z oddziału gdańskiego 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
str. 27

iB
iS Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem Internetowego 

Biuletynu Informacyjnego „Solidarności” Regionu Gdańskiego prosi-
my o wypełnienie ankiety, którą można pobrać z naszej strony inter-
netowej www.solidarnosc.gda.pl lub w siedzibie Regionu (pok. 105). 
Ankieta dostępna jest również w oddziałach Zarządu Regionu. 

Publikowany w każdą środę biuletyn informacyjny, rozsyłany 
w formacie PDF do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, któ-
rych adresy wprowadzone zostały na podstawie wypełnionych 
ankiet do bazy, zawiera aktualne informacje z życia związkowego 
Regionu i kraju, informacje gospodarcze, porady prawne, ważne 
komunikaty. Zachęcamy do wypełniania ankiet!

Chcesz mieć serwis – wypełnij ankietę!

Nikt nie ma wątpliwości, że najważniej-
szym wydarzeniem ostatnich dni była beatyfi-
kacja Jana Pawła II. W historii trudno gdybać, 
ale nie sposób nie zadać pytania, co by było, 
gdyby na Stolicę Piotrową nie wybrano kardy-
nała Karola Wojtyły? Czy upadłby tak szybko 
komunizm, czy powstałaby „Solidarność”, 
a jeśliby powstała, to jakimi kierowałaby 
się wartościami? Dziedzictwo, które zosta-
wił nam Ojciec Święty, jest tak ogromne, że 
próby jego ogarnięcia najczęściej kończą się 
spłyceniem i wybiórczym traktowaniem Jego 
nauczania. Myślę jednak, że warto próbować, 
byle nie ograniczać się do konsumpcji słyn-
nych już kremówek.

NSZZ „Solidarność” miał to szczęście, że 
błogosławiony Jan Paweł II bardzo często 
kierował swoje słowa w stronę związkowców 

(Tu papież zdefiniował „Solidarność”, str. 18). 
Wyznaczył konkretne zadanie „Solidarności”, 
a mianowicie obronę godności i praw pra-
cowniczych. A że zadanie to wciąż jest aktual-
ne, wystarczy przeczytać majowy „Magazyn”. 
Pracownicy ze Stoczni Tczew nie mogą uzy-
skać świadectw pracy, bo nie wiadomo, kto 
jest pracodawcą (Gdzie jest pracodawca?, str. 
7), zwalniani stoczniowcy ze Stoczni Marynar-
ki Wojennej (Ministrze, zajmij się stocznią!, 
str. 7) i rybacy ze Szkunera (Szkuner tonie?, 
str. 6) czy pracownice likwidowanej fabryki 
makaronów Malma (Malma – historia pokręt-
na jak świderki, str. 6) – to tylko przykłady 
sytuacji, w których człowiek jest traktowany 
przedmiotowo, a w jego obronie stają tylko 
związki zawodowe. 

Małgorzata Kuźma

Obok spisu treści 

W numerze między innymi:
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„Solidarność” będzie 
protestować 25 maja we 
wszystkich 16 miastach 
wojewódzkich. Zorganizo-
wana zostanie także duża 
ogólnopolska manifesta-
cja w Warszawie. Taką 
decyzję podjęła Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” na posiedzeniu 18 
kwietnia.

Głównym hasłem, pod 
którym NSZZ „Solidar-
ność” będzie prowadził 

akcje, jest wezwanie rządu do 
ochrony najuboższych i walki 
z rosnącą biedą. Związek doma-
ga się m.in. podwyższenia kryte-
riów dochodowych upoważnia-
jących do świadczeń z pomocy 
społecznej, czasowego obniżenia 
podatku akcyzowego na paliwo 
oraz skierowania dodatkowych 

16 x protest 
środków na walkę z bezrobo-
ciem. O dacie ogólnopolskiej 
manifestacji w Warszawie zade-
cyduje sztab protestacyjny.

Wsparto także strajkujących 
górników z Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. W przyjętym sta-
nowisku zwrócono uwagę, że 
podstawową przyczyną pro-
testu jest brak akceptacji dla 
prowadzonej prywatyzacji. 
Pracownicy czują się zagroże-
ni utratą miejsc pracy, widząc 
brak zabezpieczeń utrzymania 
obecnej struktury kopalń. 

KK zaprotestowała przeciw-
ko zmianie trybu konsultacji 
założeń budżetowych na 2012 
rok. W stanowisku zwrócono 
tez uwagę na nieprzestrzega-
nie przez rząd po raz kolejny 
ustawy o Trójstronnej Komisji 
ds. Społeczno-Gospodarczych. 
Drastycznie skrócono czas 

pracy nad projektem budżetu 
państwa do 27 kwietnia, rząd 
odstąpił także od konsultacji 
w sprawie wstępnych prognoz 
wartości makroekonomicz-
nych. W przypadku narzucenia 
takiego tempa prac nad bardzo 
ważnym dokumentem istnieje 
niebezpieczeństwo, że będzie 
on pobieżny i wyrywkowy. 
– W ten sposób rząd uniemoż-
liwia nam sformułowanie rze-
telnej, merytorycznej opinii na 
temat projektu budżetu państwa 
i unika dyskusji na temat jego 
założeń. A powstaje tu sporo 
wątpliwości – mówi Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarzą-
du Regionu Gdańskiego „S”.

Oddano hołd ofiarom tra-
gicznej katastrofy smoleńskiej 
w rocznicę tego strasznego 
wydarzenia.

(jw)

SP     JRZENIE

Rozpoczynamy cykl publi-
kacji wpisujących się w re-
alizowany przez Zarząd Re-
gionu Gdańskiego program 
„Razem bezpieczniej!”. 
Chcemy przede wszystkim 
odpowiedzieć na pytanie 
podstawowe – dlaczego 
warto należeć do „Solidar-
ności”? Co zrobić, aby było 
nas więcej – w zakładzie, 
a tym samym w regionie 
i kraju? Na początek kilka 
oczywistych oczywistości 
– ale nie dla wszystkich.

� Nie jesteś sam ze swo-
imi pracowniczymi proble-
mami. Związek może pomóc, 
jeżeli jesteś dyskryminowany, 
mobbingowany, traktowany 
niesprawiedliwie.
� Tworząc związkową 

wspólnotę, możesz wynego-
cjować wyższe płace i lepsze 
warunki pracy. Potwierdza 
to większość badań – w za-
kładach, w których działają 
sprawne związki zawodowe, 
płace są wyższe, a praca bez-
pieczniejsza.
� Będąc w „Solidarno-

ści”, masz wpływ na sprawy 
zakładu – fundusz socjalny, 
regulaminy pracy, układ zbio-
rowy. Im więcej jest osób, tym 

Warto się organizować

większy wpływ na to, co dzieje 
się w firmie; tym większa tak-
że – dodajmy – odpowiedzial-
ność.
� Płacąc składki związko-

we, uzyskujesz możliwość porad 
prawnych, korzystasz ze związ-
kowych ekspertów, masz prawo 
udziału w szkoleniach i dostęp 
do informacji związkowej.
� Współtworzysz organi-

zację, w której możesz także 
pomóc innym.

To tylko wybrane korzyści 
wynikające z przynależności 
związkowej. W zależności od 
organizacji zakładowej i licz-
by członków – może ich być 
znacznie więcej. Związek za-
pewnia przecież także zasił-
ki i zapomogi socjalne, daje 
możliwość udziału we wspól-
nych wyjazdach, wycieczkach 
czy pielgrzymkach, a w nie-

których zakładach organizuje 
też dodatkowe ubezpieczenia. 
Jedno jest pewne – im więcej 
nas będzie, tym skuteczniej 
będziemy mogli realizować 
nasze oczekiwania. Pamiętaj-
my – stając z boku świadomie 
rezygnujemy z części naszych 
uprawnień, a w sytuacji zagro-
żenia może już być za późno!

Oczekujemy na Wasze przy-
kłady korzyści z przynależno-
ści związkowej w Waszych 
organizacjach. Zachęcamy do 
zapoznania się na stronie www.
solidarnosc.gda.pl z ofertą 
szkoleniową na temat pozy-
skiwania i rozwoju Związku, 
a także do lektury „Magazynu 
Solidarność”, gdzie od kilku 
miesięcy pokazujemy jak po-
zyskują nowych członków wy-
brane organizacje zakładowe.

oprac. Jacek Rybicki

Profesor Jadwiga Staniszkis podczas spotkania w Uni-
wersytecie Gdańskim zarzuciła rządowi bierność 
w walce z kryzysem. No, może rzeczywiście Pani Pro-

fesor miała rację, ale chyba tylko częściową. Rząd wpraw-
dzie niezbyt troszczy się o nowe miejsca pracy (wg założeń 
budżetowych bezrobocie miało wynosić 9 proc., a wynosi 
ponad 13), niekoniecznie dba o poziom inflacji (miała być 
2,3 proc., jest 4,3), ale przecież wykazuje się ogromną 
aktywnością w zgarnianiu co się tylko rusza do budżetu. Nic 
to, że ekonomiści z różnych stron przekonywali i ostrzegali, 
że podwyżka VAT uruchomi spiralę wzrostu cen, nic to, że 
upadek kolejnych zakładów i wzrost bezrobocia generują 
dodatkowe i to niemałe koszty budżetowe – znaleźliśmy 
fundusze w funduszach (emerytalnych), a  jak trzeba będzie, 
poszukamy gdzie indziej. Już przecież kroi się wzrost cen 
paliw, opłat za autostrady, energię itd. 

Nie mniej aktywny jest rząd w działaniach spychotechnicz-
nych – kolej, służba zdrowia, edukacja czy poczta – można 
przecież za ich działania odpowiedzialność zepchnąć na innych, 
a w ostateczności – niech obywatele wykażą się też aktywnością 
i wyłożą trochę grosza, jak chcą być zdrowi, mądrzy i mobilni. 
Bogaci zapewne to zrobią, a przecież to przede wszystkim oni 
kształtują opinię publiczną i zapewniają rozwój.  To oni poniosą 
pieśń o zielonej wyspie w świat, będą świadczyli o mądrości, 
wspaniałomyślności i aktywności (tak, tak, Pani Profesor) 
rządzących. 

Z takim programem poprowadzimy do zwycięstwa całą 
Europę – ani chybi pod koniec polskiej prezydencji (ale przed  
wyborami parlamentarnymi) usłyszymy, że zaszczepione 
Europie polskie idee ocaliły niemiecką, francuską, duńską 
i jeszcze parę innych gospodarek przed upadkiem. Przecież 
Niemcy i tak się nie dowiedzą, że gdyby Platforma rządziła 
w ich kraju, to od dawna jeździliby płatnymi autostradami. 
A oni zamiast tego – proszę – narazili się społeczeństwu 
i wprowadzili swego czasu podatek dla mieszkańców lan-
dów zachodnich, aby odbudować wschodnie. Prymitywizm. 
Chronili miejsca pracy w swoich fabrykach. Naiwność. We 
Francji zapewne dzielni politycy PO sprywatyzowaliby służbę 
zdrowia. Dlaczego ubezpieczeni pracownicy mają mieć leki za 
darmo? Przecież można na tym zarobić! W Danii obniżyliby 
– i to zdecydowanie – zasiłki dla bezrobotnych. Przecież to 
skandal i marnotrawstwo wydawać tyle pieniędzy na darmo-
zjadów, którym się nie chce pracować!

Ale na poważnie. Marzy mi się rzeczywiście taka Polska, 
w której będą obowiązywały jasne i przejrzyste zasady. Bez 
krętactw. Po prostu – jeżeli do czegoś trzeba dorzucić – mówi-
my ile i skąd. I pytamy się – nawet jeśli to potrzebne – społe-
czeństwa – czy chce np. tworzyć enklawy dla bogatych, czy 
zwiększyć składkę zdrowotną i poprawić dostępność tych usług 
dla wszystkich? Marzy mi się też taka Polska, w której rządzący 
będą rzeczywiście patrzyli w stronę ludzi. Nie tylko wyborców 
– po prostu ludzi. Tymczasem oto niedługo w Gdańsku odbędzie 
się jakże szczytna konferencja organizowana przez Komisję 
Europejską z udziałem naszych prominentnych polityków pod 
hasłem „Gospodarka morska – ludzie mają pierwszeństwo”. 
Kpina czy krętactwo? Oto na trupach polskich stoczni, na tle 
dogorywających kolejnych przedsiębiorstw branży okrętowej, 
bez polskiej bandery, z upadającym rybołówstwem, mamy 
czelność mówić, że w polskiej gospodarce morskiej ludzie mają 
pierwszeństwo... chyba do zwolnienia?! 

„Prawda jest gwarancją wolności”. Warto o tym naprawdę 
pamiętać.

Jacek Rybicki

Spychologia 
stosowana

Wszystkim najbliższym szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

ś.�p.

Jerzego Salmonowicza
wybitnego człowieka „Solidarności”, Członka Zarządu Regionu Gdańskiego

składają członkowie i pracownicy 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Rok temu, 
10 kwietnia 
2010 r., do-

szło do wydarze-
nia bez precedensu 
w dotychczasowej 
historii nie tylko 
Polski, ale i świa-
ta. W katastrofie 
lotniczej  zginął 
prezydent  RP 
Lech Kaczyński 
z małżonką i 94 
osoby, które mia-
ły wziąć udział 
w uroczystościach związanych 
z obchodami 70 rocznicy zbrodni 
katyńskiej. Wśród ofiar byli ludzie 
i przyjaciele „Solidarności”.

Polaków zaskoczyła in-
formacja, że to Rosjanie będą 
prowadzili główne śledztwo. 
Dziś mamy raport MAK, który 
całą winę ostatecznie zrzucił na 
stronę polską, pomijając całko-
wicie błędy i uchybienia Ro-
sjan. Można mieć wątpliwości, 
czy raport polski będzie mógł 
stać się wiarygodny, biorąc 
pod uwagę, że nasi śledczy nie 
otrzymali oryginałów czarnych 
skrzynek i wraku samolotu. 

– Ci wszyscy, którzy są 
dziećmi ojczyzny, w sercu 
i duchu tamtego poran-
ka stali się dziedzicami 
testamentu tych, którzy 
zginęli pod Smoleńskiem. 
Testamentu ich miłości 
i służby – mówił w homilii 
abp Sławoj Leszek Głódź 
w bazylice Mariackiej 
w Gdańsku.

O 8.41 w dniu 10 kwiet-
nia rozległy się głosy 
syren w Trójmieście, 

Słupsku, Kartuzach i innych 
miastach. We mszy św. w ba-
zylice uczestniczyli członko-
wie rodzin zmarłych, pomor-
scy samorządowcy, duchowni 
i gdańszczanie. Licznie przybyli 
przedstawiciele „Solidarności”, 
z Krzysztofem Doślą, przewod-
niczącym Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, wraz z pocztami 
sztandarowymi. 

– Ofiary tragedii smoleń-
skiej zginęły w drodze do ka-

Ponad pół tysiąca miesz-
kańców Pomorza, a wśród 
nich wielu ludzi „Solidarno-
ści”, uczestniczyło w war-
szawskich uroczystościach. 
Przed pałacem prezydenta 
zapalono znicze, ułożono 
wiązanki kwiatów. Gorący-
mi owacjami dziękowano 
Januszowi Śniadkowi za 
wystąpienie.
– Przed oczami mam cią-

gle te tłumy, które żegnały 
Naszego Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Zasmuceni, 
zrozpaczeni, ale dumni, że je-
steśmy Polakami – patriotyzm 
przestał być czymś wstydli-

„SOLIDARNOŚĆ” Was pamięta

POMORZANIE
przed Pałacem Prezydenckim

„Solidarność” w bazylice Mariackiej.

SMOLEŃSK – pierwsza rocznica
tyńskiego lasu w służbie prawdy, 
miłości i pamięci. Kłamstwo ka-
tyńskie stało się jedną z podstaw 
powojennego systemu politycz-
nego w naszej ojczyźnie.  Ale 
prawdy nie da się zabić. Pamięci 
nie da się z ludzkiej świadomo-
ści wykorzenić. Trwa, wychodzi 
na jaw w chwilach przełomu. 
Przyciąga ku sobie ludzi, odsła-
nia swą moralną moc – mówił 
arcybiskup.

W Gdyni  o godz. 9.30 
uroczystą mszę świętą w ko-
ściele pw. NMP, odprawioną 
przez ks. prałata dr. Edmunda 
Skalskiego, proboszcza kole-
giaty, poprzedziło odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej ofiary 
katastrofy. Jej poświęcenia 
dokonał abp Sławoj Leszek 
Głódź. Na uroczystość licznie 
przybyły poczty sztandarowe 
„Solidarności”, wśród nich 
z Portu Gdynia, Stoczni Ma-
rynarki Wojennej, Stoczni Na-
uta i oddziału „Solidarności” 
w Gdyni. 

Msza św. w bazylice Mariackiej odprawiona została pod przewodnictwem abp. metropolity 
gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia.
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wym – mówił Janusz Śniadek. 
– Wyśmiewani za niemodny 
patriotyzm wierni Bogu i Oj-
czyźnie, podnieśliśmy głowy. 
Przypomniałeś nam, co to zna-
czy być Polakiem” – powie-
działem rok temu w Krakowie. 
Ożywiłeś poczucie dumy naro-
dowej. Wdzięczni, chcieliśmy 
pochylić przed Tobą głowy. 
Ustawialiśmy morza zniczy 
– zniczy pamięci – zniczy pa-
lonych do dzisiaj. Pochyliły 
się w hołdzie narodowe flagi. 
Ludzie „Solidarności” i nasze 
sztandary towarzyszyły Ci nie-
ustannie przez wiele dni.

(oz)

Trudno nie odnieść też wraże-
nia, że nie wszystkim zależy na 
poznaniu prawdy o przyczynach 
katastrofy.

Cieniem na uroczystościach, 
które miały miejsce 10 kwietnia 
br. w Smoleńsku i Katyniu, po-
łożyła się zamiana tablicy upa-
miętniającej miejsce katastrofy. 
Rosjanie bez żadnej informacji 
podmienili tablice i usunęli na-
pis, że Polacy zginęli „w drodze 
na uroczystości upamiętnienia 
70 rocznicy sowieckiej zbrod-
ni ludobójstwa w Lesie Ka-
tyńskim dokonanej na jeńcach 
wojennych, oficerach Wojska 
Polskiego w 1940 r.”.
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Pytania
o SMOLEŃSK

Zgodnie z de-
cyzją ZRG, na 
budynku „S” 
został zamonto-
wany na prośbę 
stowarzyszenia 
Pokolenia Lechii 
Gdańsk baner 
nawiązujący do 
zbrodni katyń-
skiej i tragedii 
smoleńskiej.

We wszystkich miejscowo-
ściach na Pomorzu nie zabrakło 
w tych dniach ludzi „Solidar-
ności”. W Ustce zainicjowano 
mszę św. odprawioną o godz. 11 
w kościele Gwiazda Morza. Na-
tomiast w Pruszczu Gdańskim 
o godz. 9.30 w kościele Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy 
msza św. odprawiona została 
na prośbę emerytów i rencistów 
z „Solidarności”. W niektórych 
miejscowościach uroczystości 
odbywały się wcześniej. Np. 
w Rumi 7 kwietnia o godz. 18 
odprawiono mszę św. w koście-
le pw. św. Jana z Kęt.

„Solidarność” widoczna 
była także na uroczystościach 
na Wawelu, w których uczest-
niczyli przewodniczący Ko-
misji Krajowej Piotr Duda 
wraz z członkami prezydium. 
Z Gdańska wyjechała delega-
cja RG NSZZ „S” oraz auto-
kar z „Solidarności” ze Stoczni 
Gdańsk.

(oz)
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Około 100 pracowników 
firmy Malma Trading 
w Malborku i Wrocławiu 
od wielu miesięcy pracu-
je, nie otrzymując wypłat 
w terminie, najczęściej 
z dwumiesięcznym opóź-
nieniem. Zgodzili się na 
takie rozwiązanie zapro-
ponowane przez zarząd, 
by nie dopuścić do zatrzy-
mania produkcji i całkowi-
tej likwidacji zakładu. 

O przetrwanie słynnej 
niegdyś w całej Polsce 
fabryki makaronów 

w Malborku walczą ramię 
w ramię pracownicy razem 
z zakładową „Solidarnością” 
oraz Michel Marbot, właści-
ciel firmy. W mieście stopa 
bezrobocia wynosi ponad 20 
proc. Utrata pracy oznaczałaby 
kłopoty dla wielu rodzin w li-
czącym blisko 40 tys. miesz-
kańców Malborku. 

Sytuacja jest jednak drama-
tyczna, bowiem podejmowane 
działania nie spotykają się ze 
zrozumieniem syndyka i sądu, 
który w czerwcu 2010 r. ogłosił 
upadłość przedsiębiorstwa.

– Trudno pogodzić się 
z decyzją sądu. Tym bardziej 
że dziś fabryka przynosi zy-
ski, zdobywamy na nowo ry-
nek – mówi Edyta Jaworska, 

przewodnicząca Komisji Za-
kładowej NSZZ „S” Malma 
Trading w Malborku.

Sofia Loren reklamuje 
makaron

W 1991 r. sprywatyzowana 
została Wytwórnia Makaro-
nów w Malborku i powstała 
wtedy Malma. Była to w tam-
tym czasie jedna z najwięk-
szych inwestycji spożywczych 
w Polsce. Na supernowocze-
sne linie technologiczne do 
produkcji kolanek, muszelek, 
świderków itp. wydano nie-
mal 50 mln euro. Makarony 
stały się od razu towarem 
z tzw. wyższej półki cenowej, 
bo były dużo lepszej jakości 
od produkowanych wówczas 
w kraju. Na pewien czas stały 
się rynkowym przebojem, co 
podkreślała kampania rekla-
mowa, jedna z pierwszych 
w Polsce, w której zatrudnio-
no wielką światową gwiazdę 
Sofię Loren. Malma przejęła 
20 proc. rynku makaronów 
w kraju. 

Okazało się jednak, że to za 
mało, by utrzymać rentowność 
fabryki. W 2003 r. Bank Pekao 
SA (wchodzący w skład wło-
skiej grupy bankowej UnitCre-
dit) przejął od innych banków 
wszystkie kredyty Malmy. 

Jednocześnie zaczął naliczać 
wysokie odsetki karne. Roz-
poczęła się powolna agonia 
nowoczesnej fabryki, która 
posiadając zakłady w Mal-
borku i Wrocławiu zatrudnia-
ła wtedy nawet do 400 osób. 
W 2006 r. Bank Pekao SA, 
będąc głównym wierzycielem 
Malmy, zablokował konta 
firmy i wstrzymał produkcję 
w zakładzie. W tamtym cza-
sie w magazynach było zboże, 
które pozwoliłoby na półrocz-
ną produkcję makaronu.

– Firma przestała płacić 
rachunki za wodę i energię 
– wspomina Edyta Jaworska. 
– Od sierpnia 2006 r. do  po-
łowy kwietnia 2007 r. nie inte-
resowało banku, co się dzieje 
z zakładami ani w Malborku, 
ani we Wrocławiu. Ludzie 
z własnej woli, bez wynagro-
dzenia, pilnowali fabryki.

Walka o fabrykę

Właściciele fabryki, rodzi-
na Marbot (z założycielem Mi-
chaelem Marbot), nie dawali za 
wygraną. Mimo kolejnych nie-
korzystnych wyroków sądów 
i ustanowienia syndyka masy 
upadłościowej, podejmowali 
próby utrzymania produkcji. 
Jeszcze w 2007 r. wydzierża-
wiono od „starej” Malmy urzą-
dzenia i rozpoczęto ponowną 
produkcję makaronów. 

– Marka Malma jest wciąż 
dobrze rozpoznawalna, więc 
towar pomału zaczynał zdoby-
wać nabywców. Ale powrót na 
rynek zawsze jest trudny. Choć 
teraz jesteśmy w znacznie lep-
szej sytuacji – mówi Adam 
Zawada, członek „Solidarno-
ści” w Malmie.

Mimo zainwestowania przez 
rodzinę Marbot 10 mln zł, fa-
bryka ma trudności z płynnością 
finansową. Dlatego właściciel 
porozumiał się z pracownika-
mi, co do czasowego wypłaca-
nia pensji w formie zaliczek, by 
firma miała środki finansowe na 
prowadzenie działalności oraz 
dalszy rozwój.

Te działania nie spotykają 
się ze zrozumieniem syndyka. 
Załoga podejrzewa go, że chce 
sprzedać dwie linie technolo-
giczne, bo zwrócił się do banku 
o zdjęcie z nich zastawu.

– Ich sprzedaż praktycznie 
oznacza likwidację zakładu. To 
dziwne, że akurat teraz, kiedy 
Malma zaczęła stawać na nogi 
– mówi Jaworska. 

Pracownicy przypominają, 
że syndyk obiecywał im, że 
będzie szukał inwestora, który 
kupi cały zakład. Chcą, aby 
firma prowadząc działalność 
pod marką Malma nadal zaj-
mowała się produkcją makaro-
nów. Wskazują także na inne 

KRZYSZTOF DOŚLA, przewodniczący 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

– Sytuacja w Malmie jest trudna. „Solidarność” obawia się 
o utratę wielu miejsc pracy w powiecie, w którym bezrobocie 
od dawna utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Zakład 
zatrudniający kilkudziesięciu pracowników jest już bowiem 
dużym przedsiębiorstwem. Martwimy się o dalszy los pracow-
ników, którzy poświęcili fabryce znaczącą część swojego życia 
i mogą nie odnaleźć się na rynku pracy. Dużym zaskoczeniem 
była dla mnie postawa syndyka, który nie zgodził się wpuścić na 
teren zakładu zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in. przed-
stawiciele samorządu. Przede wszystkim byli jednak to ludzie, 
którzy przybyli na mszę św., kierując się troską o pracowników 
Malmy. Niczego innego nie chcieli zamanifestować. Decyzję 
o zakazie wstępu na teren zakładu uważam za niemądrą i na 
pewno nie przyniesie ona osobom, które ją podjęły, żadnych 
korzyści.  Będziemy nadal wspierali pracowników Malmy i or-
ganizację zakładową „Solidarności” w ich staraniach na rzecz 
utrzymania działalności firmy.

MALMA – historia pokrętna jak świderki

Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” (po lewej) oraz Michel Marbot, właściciel firmy.

niezręczne działania syndyka. 
Kiedy wychodzą z fabryki, 
czują się jak złodzieje, zmusza 
się ich bowiem do otwierania 
toreb na bramie.

Wielu pracowników zatrud-
nionych jest od samego począt-
ku działalności firmy. Po wielu 
latach pracy spotkała ich jed-
nak niemiła niespodzianka.

Pracownicy modlili się przed bramą fabryki.

16 kwietnia chcieli wraz 
z zarządem świętować 20-le-
cie prywatyzacji Malmy. Na 
terenie zakładu miała być od-
prawiona msza święta, zapro-
szono gości. Niestety, sędzia 
komisarz na to nie zezwolił. 
Msza święta odbyła się więc 
przed bramą zakładu.
tekst i fot. Olga Zielińska

Około 100 osób z nieco 
ponadtrzystuosobowej 
załogi planuje zwolnić 
zarząd Przedsiębiorstwa 
Połowów i Usług Rybac-
kich „Szkuner” sp. z o.o. 
we Władysławowie. 28 
i 29 kwietnia związkowcy 
rozmawiali z pracodawcą 
na temat planowanych 
zwolnień.

Zwolnienia mają zostać 
przeprowadzone w dwóch 

turach. Pierwsza ma objąć 60 
osób i zostać przeprowadzona 
do 31 maja br., zaś w drugiej 
turze 40 pracowników ma 
otrzymać wypowiedzenia do 
końca lipca lub sierpnia. Zwol-
nienia obejmą wszystkie piony 
Szkunera poza pracownikami 
działu dyrektora naczelnego.

Do zwolnienia typowane 
będą w pierwszej kolejności 
osoby, których praca przez 
dyrekcję nie została uznana 
za wystarczająco efektywną, 
pracownicy zatrudnieni na 
podstawie umów na czas okre-
ślony oraz m.in. przebywające 
w ciągu ostatnich dwóch lat na 
urlopach bezpłatnych.

KZ „S” w Szkunerze pod-
pisała porozumienie z praco-
dawcą na temat zwolnień gru-
powych. Udało się zmniejszyć 
liczbę osób przewidzianych 
do zwolnienia i uchronić kilku 
związkowców. Uzyskano także 
wpływ na ustalanie kryteriów 
decydujących o tym, kto ma 
znaleźć sie na liście. 

(jw)

WŁADYSŁAWOWO 

Szkuner tonie?

RYSZARD KARSZNIA, przewodniczący KZ „S” 
w PPiUR Szkuner

– Pracodawca nie przedstawił planu naprawczego przed-
siębiorstwa. Nie wiemy tak naprawdę, jakie działania są 
planowane poza zwolnieniami grupowymi i czy w takiej 
sytuacji mogą one doprowadzić do pozytywnych zmian 
w Szkunerze.

TOMASZ WIECKI, radca prawny Działu 
Prawnego Regionu Gdańskiego „S”, 
uczestniczący w negocjacjach

– Zarząd firmy nie ma żadnego planu restrukturyzacji, pa-
nuje tam prawdziwy chaos. Szkuner przynosi obecnie straty, 
związane m.in. z brakiem limitów połowowych i jedyny ra-
tunek pracodawca widzi w zwalnianiu załogi i wyprzedaży 
terenów. Ten model to niemal dokładne powielanie sytuacji 
w Stoczni Marynarki Wojennej.
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PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

70 pracowników Stoczni 
Tczew czeka na rozpa-
trzenie swoich pozwów 
o ustalenie przez sąd, kto 
jest ich pracodawcą. Nie 
dość, że nie otrzymują od 
listopada ub. roku pensji, 
to nie mogą także zwolnić 
się z pracy czy przejść na 
emeryturę.

Wszystko zaczęło się 
w połowie ub. roku, 
kiedy to zamiar ku-

pienia spółki zgłosił Zremb 
Chojnice. Syndyk stoczni 
w stanie upadłości podpisała 
umowę, jednak do wpłace-
nia całości określonej w niej 
sumy nie doszło. Dzisiaj ani 
syndyk, ani tzw. celowa spół-
ka, powołana przez Zremb, nie 
poczuwają się do obowiązków, 
wynikających z faktu bycia 
pracodawcą dla liczącej 76 
osób załogi stoczni.

Na początku tego roku 70 pra-
cowników złożyło do sądu pracy 
pozwy o zapłatę zaległych wyna-
grodzeń, co wiąże się z koniecz-
nością ustalenia, kto faktycznie 
jest właścicielem i pracodawcą 
w Stoczni Tczew. Wcześniej 
zgłosili także sprawę do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, która 
w obliczu złożoności problemu 
postanowiła go gruntownie prze-
analizować pod kątem prawnym, 
zanim zadecyduje o podjęciu ja-
kichkolwiek działań.

– A my od listopada je-
steśmy bez grosza – mówią 
stoczniowcy. Podkreślają, że 
nie mogą nawet zwolnić się ze 
Stoczni Tczew, bo nie ma komu 
wystawić im świadectwa pracy. 
– Ja nawet byłem już na rozmo-
wie u potencjalnego nowego 
pracodawcy. Zażądał jednak 
ode mnie świadectwa pracy. 
Wytłumaczyłem mu wprawdzie 
skomplikowaną sytuację, w ja-
kiej się znalazłem, jednak obo-
wiązują pewne procedury praw-
ne i to jest dla mnie zrozumiałe 
– opowiada jeden z oszukanych 
pracowników stoczni. 

Kolejny z pracowników 
Stoczni Tczew nabył już upraw-
nienia emerytalne, jednak tak-
że i w tym przypadku przejście 
na zasłużoną emeryturę nie jest 
proste. – Ktoś musi temu panu 
wystawić odpowiednie doku-
menty. Jeżeli nie ma formal-
nego pracodawcy, to nie ma 
kto to zrobić – mówi Marek 
Nagórski, kierownik Oddzia-
łu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” w Tczewie.

Rozprawa w sprawie Stocz-
ni Tczew, wyznaczona na 4 
kwietnia br. przed sądem pracy 
w Starogardzie Gdańskim, nie 
odbyła się w związku z jego 
połączeniem z wydziałem pra-
cy w sądzie w Malborku. Dziś 
trudno przewidzieć, kiedy sąd 

będzie w stanie stwierdzić, kto 
jest pracodawcą dla tczewskich 
stoczniowców. – Ostatnie za-
wiadomienie sądowe, jakie 
otrzymaliśmy, dotyczy odwo-
łanej kwietniowej rozprawy. 
Sąd w Malborku nie odezwał 
się jeszcze do nas, z tego co 
wiemy nieoficjalnie, akta nie 
zostały tam nawet przekazane 
– pracownicy Stoczni Tczew 
obawiają się, że ich sprawa 
zostanie odłożona nawet na 
kilka miesięcy. 

Przez całą zimę zakład był 
nieogrzewany, brak było wody. 
Pracownicy pełnili jedynie 

STOCZNIA TCZEW

Gdzie jest pracodawca?

MAREK NAGÓRSKI, kierownik 
Oddziału Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w Tczewie

– Sytuacja jest niezwykle trudna dla 
pracowników Stoczni Tczew. Niestety, do-
póki nie zapadnie wyrok sądowy, niewiele 
można tu zrobić. Prezydent Tczewa objął 

opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tych pracow-
ników stoczni, którzy są mieszkańcami miasta, jednak jest to 
oczywiście rozwiązanie połowiczne i tymczasowe. Na razie 
stoczniowcy nie mają także prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych, bo formalnie wciąż pracują. To jeszcze pogłębia i tak 
już tragiczną sytuację powiatu tczewskiego pod względem 
bezrobocia. 

ZDZISŁAW CZAPSKI, kierownik 
Oddziału Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” 
w Starogardzie Gdańskim

– Wydział Pracy Sądu Rejonowego 
w Malborku będzie teraz rozpatrywał spra-
wy dodatkowo z powiatów tczewskiego 

i starogardzkiego. Wiem, że w wydziale sądu w Starogar-
dzie Gdańskim rozpatrywane było w momencie jego likwi-
dacji kilkaset spraw pracowniczych, niektóre z nich już miały 
zakończyć się wyrokiem, inne ciągną się od kilku lat. Sam 
pilotowałem kilkanaście spraw z powództwa członków „So-
lidarności”, które zostały przeniesione teraz do sądu malbor-
skiego. W tej chwili, niezależnie od opóźnień, jakich należy 
spodziewać się w rozpatrywaniu spraw, problemem staje 
się dojazd mieszkańców okolic Starogardu Gdańskiego na 
rozprawy do Malborka. Brak jest bowiem bezpośrednich 
połączeń i w przypadku wczesnych, przedpołudniowych ter-
minów rozpraw nie będzie wręcz możliwości dotarcia tam 
zainteresowanych, chyba że wyjedzie się poprzedniego dnia. 
Obawiam się też, czy skomplikowane sprawy, szczegółowo 
rozpoznane przez dotychczas prowadzącego sędziego, będą 
mogły być kontynuowane z należną pieczołowitością.

dyżury, chroniąc zakład przed 
grabieżą. Od wiosny mają po-
wrócić do pracy, jednak nie 
wiadomo, czy będą mieli nawet 
w co się ubrać, bowiem odzież 
ochronna prawdopodobnie nie 
przetrwała zimy. Nie ma także 
nikogo, kto zadbałby o zamó-
wienia dla zakładu czy zaopa-
trzenie materiałowe. Mimo 
trudnej sytuacji cały czas 
w firmie działa aktywnie orga-
nizacja zakładowa NSZZ „So-
lidarność”, starając się bronić 
swoich członków.

(jw)

Nie ma  nikogo, kto zadbałby o zamówienia dla Stoczni 
Tczew.
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Zainteresowania losami Stoczni Marynarki Wojennej i uregulo-
wania w stosunku do niej zobowiązań finansowych domagało 
się 11 kwietnia ok. 250 związkowców z „Solidarności” przed 
siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. 

Ministrze, zajmij 
się stocznią! 

Decyzję o postawieniu stoczni w stan upadłości likwi-
dacyjnej podjął 7 kwietnia Sąd Rejonowy w Gdańsku, 
Wydział Gospodarczy, Jeszcze w marcu MON zapewniał 

przed tym sądem o zamiarze zawarcia do 2 kwietnia porozumie-
nia z SMW w sprawie przekazania należności za budowę korwety 
Gawron. Do zawarcia porozumienia ani przekazania pieniędzy nie 
doszło i przesądziło to o decyzji sędziego komisarza o zmianie 
formy opcji upadłości z wcześniejszej układowej na likwidacyjną. 
– Chodzi tu o duże pieniądze i gdyby ministerstwo je zapłaciło, nie 
byłoby mowy o takiej decyzji – podkreśla Mirosław Kamieński, 
przewodniczący Komisji Międzyzakładowej „S” w Stoczni Ma-
rynarki Wojennej. 

W trakcie trwania pikiety delegację związkowców przyjął wi-
ceminister Marcin Idzik. W spotkaniu uczestniczyli także przed-
stawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Ministerstwa Skarbu 
Państwa. Podtrzymali oni zamiar utrzymania w stoczni dalszej pro-
dukcji. – Z takich ogólnych deklaracji nic tak naprawdę nie wynika. 
W sprawie Stoczni Gdynia decydenci też składali wiele deklaracji 
i wiemy, jak się to skończyło – mówili demonstranci, podkreślając, 
że podobne zapewnienia padały ze strony MON już wielokrotnie. 

Przedstawiciele ministerstwa w trakcie rozmów podczas mani-
festacji zadeklarowali, że będzie ono prowadziło rozmowy z syn-
dykiem SMW na temat realizacji zamówień rządowych, m.in. 
dotyczących remontów okrętów rakietowych.

Obecnie syndyk stoczni mówi już o planach zwolnień 500 pracowni-
ków, czyli ok. połowy załogi. Wcześniej planowano zwolnienie ok. 400 
osób. Pracownicy do tej pory nie otrzymali pensji za marzec. KM „S” 
ponownie zabiega o spotkanie z szefem MON Bogdanem Klichem. 

Bezskutecznie o spotkanie z ministrami odpowiedzialnymi 
za sytuację w Stoczni Marynarki Wojennej zabiegają tez władze 
województwa pomorskiego. W połowie kwietnia zaapelował do 
ministra obrony narodowej o rozmowę na temat perspektyw SMW 
Roman Zaborowski, wojewoda pomorski. (jw)

Domagano się uregulowania przez MON należności na rzecz 
Stoczni Marynarki Wojennej.
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� Maj 2002 – Upadła Stocznia Szczecińska Porta Holding, 
powstała z przekształcenia Stoczni im. Adolfa Warskie-
go. Jej majątek przejęła Stocznia Szczecińska Nowa. 

� Marzec 2009 – zgodnie z przyjętą w Sejmie tzw. spec- 
ustawą stoczniową rozpoczęto proces kompensacji 
Stoczni Szczecińskiej Nowej, co oznaczało jej likwida-
cję poprzez całkowitą wyprzedaż majątku w przetargu 
nieograniczonym oraz zwolnienia grupowe obejmujące 
wszystkich pracowników.
Ta sama ustawa przesądziła o losach Stoczni Gdynia.

� Wrzesień 2009 – rozpoczął się proces faktycznej likwida-
cji i wyprzedaży majątku Stoczni Gdynia oraz zwolnień 
grupowych pracowników wobec niemożności znalezienia 
inwestora na zakup stoczni.

� 7 kwietnia 2011 – Stocznia Marynarki Wojennej posta-
wiona została w stan upadłości likwidacyjnej. Sędzia komi-
sarz Sądu Rejonowego w Gdańsku podjął decyzję o zmianie 
formy opcji upadłości z wcześniejszej układowej.

Jak likwidowano stocznie



8 Nr 5/maj 2011

RAPORT MAGAZYNU

Od czasu wybuchu światowego kryzysu gospodarczego 
w 2008 roku podwyżki cen stały się nieodłącznym ele-
mentem codzienności. Do Polski kryzys dotarł z pewnym 
opóźnieniem, lecz do gwałtowności, z jaką wpłynął na 
wzrost cen, przyczyniły się niewątpliwie działania gospo-
darcze rządu, ale także klęski żywiołowe, jakie dotknęły 
nas w ubiegłym roku.

rynku paliwowym miała prze-
cież miejsce.

Prąd

Wprawdzie przeciętny ra-
chunek za energię elek-
tryczną bę-
dzie w tym 
roku  wy-
nosił zale-
dwie o kil-
ka  z łotych 
więce j  n i ż 
w ubiegłym, 
jednak pamię-
tajmy, że prąd 
to strategiczna 
składowa, wa-
runkująca kosz-
ty  wszys tk i ch 
towarów i usług. 
Za prąd zapłacimy 
o 3,8-7,4 proc. więcej 
na skutek wprowadzenia 
nowych taryf na sprzedaż 
energii elektrycznej, które 
zatwierdził prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki. Zgodę 
na podwyżkę od stycznia dosta-
ły wszystkie koncerny energe-
tyczne działające w kraju. Ceny 
energii w marcu br. były o 6,8 
proc. wyższe niż rok temu.

Żywność

FAO, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywie-
nia i Rolnictwa, uznała, że 
ceny żywności na świecie nig-
dy jeszcze nie były tak wysokie 
jak obecnie. W dużej mierze to 
wina kataklizmów, które prze-
toczyły się przez wiele krajów, 
i spekulacji cenowych, które 
w takich warunkach stają się 
niemal plagą. Przekłada się 
to na ceny żywności w Pol-
sce. Odczują to konsumenci, 
jednak według ekonomistów 
w jeszcze większym stopniu 
producenci żywności. Wiel-
kie sieci handlowe będą się 
bowiem broniły przed dużymi 
podwyżkami i przerzucą kosz-
ty na dostawców.

Droższe są już warzywa 
i owoce. W górę idą także ceny 
mięsa, bo drożeją pasze. Cena 
mąki wzrośnie, bo gwałtownie 
drożeją zboża. Cena tony psze-
nicy na światowych giełdach 
jest w stanie obecnie wzrosnąć 
dwukrotnie nawet w ciągu mie-
siąca, Polska nie odbiega wiele 
od tych uwarunkowań. Droż-
sze zboża to od razu droższa 
mąka, i oczywiście pieczywo 
oraz makarony.

Ceny cukru w ostatnich mie-
siącach osiągnęły poziom, któ-
rego jeszcze niedawno nikt się 

chyba nie spodziewał. To efekt 
zawirowań pogody, ale także 
polityki Unii, która zlikwido-
wała większość europejskich 
cukrowni jako nieopłacalnych. 
Postawiono na import głównie 
z Brazylii, którą akurat dotknął 

nieurodzaj. Cukier pozaeuropej-
ski jest głównie produkowany 
z trzciny cukrowej i przezna-
czany w większości na pro-
dukcję biopaliw, a ta cały czas 
rośnie. Producenci nie pozwo-
lą łatwo odebrać sobie cukru 
trzcinowego i przeznaczyć na 
cele konsumpcji. Ceny żywno-
ści w marcu br. były o 7,3 proc. 
wyższe niż rok temu.

Ubrania

Bawełna podrożała w ze-
szłym roku na światowych ryn-
kach aż o 90 proc. i prawdo-
podobnie nadal będzie drożeć, 
ceny zmieniają się właściwie 
z tygodnia na tydzień, głów-
nie dzięki giełdowym spekula-
cjom. Odpowiedzialne są za to 
także powodzie w Pakistanie, 
słabe zbiory w Indiach i duży 
popyt w Chinach. 

DROŻEJE WSZYSTKO

Minimum egzystencji 
to model zaspokajania 
potrzeb bytowo-kon-
sumpcyjnych na niskim 
poziomie, wyznaczający 
najniższy standard życia. 
Trwała sytuacja, w której 
gospodarstwo domowe 
miałoby zaspokajać swoje 
potrzeby na tym pozio-
mie, oznacza biologiczne 
zagrożenie życia oraz 
rozwoju psychofizycznego 
człowieka.

Definicja stosowana przez 
Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych

Kwota minimum egzystencji w 2010 r. 
(dochód na osobę)
� 472,72 zł – dla osoby samotnej
� 447,54 zł – dla samotnego emeryta
� 417, 77 zł – dla rodziny z dzieckiem starszym

Dochód, poniżej którego można ubiegać się 
o pomoc społeczną 
(stawki niezmienione od 2006 r.)
� 477 zł – dla osoby samotnej
� 315 zł – dla osoby w rodzinie

zapychająca dziury w budżecie) 
to niecałe 2 zł na litr benzyny 
95 i ponad  1 zł na litr ON. 

Wprawdzie w 2011 roku nie 
ma na razie planów podwyżki 
akcyzy, wprowadzana jest ona 
jednak tylnymi drzwiami. Od 1 
maja znika dotychczasowa ulga 
na biokomponenty dodawane 
obowiązkowo do paliw. Rząd 
tłumaczy, że 5-procentowy do-
datek biopaliw jest w tej chwili 
obligatoryjny, nie ma więc sensu 
utrzymywanie ulgi akcyzowej 
za paliwa z takim dodatkiem. 
W praktyce jednak likwidacja 
tego przywileju oznacza podwyż-
kę cen paliwa o 7 do 10 groszy 
na litrze. W marcu br. ceny paliw 

Głównym winowajcą jest 
wzrost stawek VAT. 
Spowodował on wzrost 

cen benzyny i energii, co prze-
łożyło się na koszty produkcji 
i dystrybucji wszystkich towa-
rów. Wzrost VAT skumulował 
się więc i niejako zdublował. 

Dodatkowo na światowych 
giełdach zdrożało wiele surow-
ców, co wpłynęło na ceny w Pol-
sce. Warto zauważyć jednak, że 
dla producentów, handlowców, 
a nawet samorządowców słowa 
„VAT’ i „kryzys” stały się wytry-
chami uzasadniającymi podwyż-
szanie cen o wiele bardziej, niż 
wynika to z powodów, na jakie 
się powołują. Przykładów nie 

były wyższe o 13,9 proc. niż rok 
temu. 

Politycy zaczęli formuło-
wać postulaty pod adresem mi-
nistra finansów, który wydając 
jedno rozporządzenie mógłby 
obniżyć ceny paliw o 30 gr na 
litrze w przypadku benzyny 
i o 13 gr, jeśli chodzi o olej 
napędowy. Rząd uważa, ze to 
niemożliwe, bo polska akcyza 
zależy od widełek określanych 
przez Unię Europejską i jest na 
poziomie minimum. Jednak to 
możliwe, skoro w ubiegłym 
roku taka interwencja rządu na 

trzeba szukać daleko, wystarczy 
przypomnieć sobie uzasadnienie 
znaczących podwyżek cen biletów 
komunikacji miejskiej w Gdańsku 
czy Wejherowie. Według szacun-
ków ekonomistów, przeciętna 
polska rodzina dopłaci w tym roku 
do budżetu państwa 730 złotych 
więcej niż w ubiegłym. 

Paliwo

W pierwszych miesiącach 
2011 roku ceny ropy nafto-
wej ostro poszybowały w gó-
rę, głównie za sprawą wojny 
domowej w Libii. Cena litra 
benzyny 95-oktanowej prze-
kroczyła psychologiczną ba-
rierę 5 zł i nadal rośnie. Tutaj 
stawka VAT wzrosła tylko o 1 
proc., jednak największą czę-
ścią składową ceny jednego li-
tra jest podatek akcyzowy. 

Podatek akcyzowy i opłata 
paliwowa (w teorii przeznaczo-
na na naprawę dróg, w praktyce 
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Które z wymienionych określeń najlepiej 
charakteryzuje sposób gospodarowania 
pieniędzmi w Pani(a) gospodarstwie 
domowym? 

żyjemy średnio 
– starcza nam 
na co dzień, 
ale musimy 
oszczędzać na 
poważniejsze 
zakupy

51% żyjemy skrom-
nie – mu-
simy na co 
dzień bardzo 
oszczędnie go-
spodarować

33%

żyjemy dobrze 
– starcza nam 
na wiele bez 
specjalnego 
oszczędzania

12%

żyjemy bardzo biednie – nie 
starcza nam nawet na podsta-
wowe potrzeby

3%

żyjemy bardzo dobrze 
– możemy pozwolić 
sobie na pewien luksus

1%

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w uchwale nr 10/
11 stwierdza, że rząd nie realizuje w sposób wystarczający 
konstytucyjnego obowiązku ochrony osób najuboższych. 
NSZZ „Solidarność” wielokrotnie domagał się od rządu sku-
tecznych działań, które eliminowałyby szkodliwe dla Polski 
i jej rozwoju zjawiska rozwarstwienia społecznego oraz po-
stępującego ubożenia.

Komisja Krajowa domagała się od rządu:

� czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo

� skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobo-
ciem

� podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających 
do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wzrostu.

Koszyk wydatków dla gospodarstwa 
z dwójką dzieci w porównaniu z inflacją

Rok 2008
Wzrost o 7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (inflacja 
wg GUS 4,2 proc.)
Rok 2009
Wzrost o 7,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (infla-
cja wg GUS 3,5 proc.)
Rok 2010
Wzrost o 6,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (infla-
cja wg GUS 2,6 proc.)

W Polsce ceny mogą wzro-
snąć o kilka procent jeszcze przed 
sezonem letnim. To opóźnienie fa-
chowcy tłumaczą kilkumiesięcz-
nym okresem kontraktowania.  
Jeśli ceny bawełny nadal będą szły 
w górę w takim tempie, sprzedaw-
cy odzieży mogą (według anality-
ków) podnieść ceny ubrań nawet 
o blisko 20 proc., ewentualnie szyć 
ubrania z gorszej bawełny. 

Bilety kolejowe

VAT na bilety wzrósł o 1 
proc., jednak zdaniem eks-
pertów bilety mogą podrożeć 
nawet o kilka procent wskutek 
podwyżek cen paliw i energii. 
Polskie Koleje Państwowe na 
razie nie zapowiadają podwy-
żek, być może świadome, że 
społeczeństwo by nie zniosło 
tego w obliczu stanu kolei i że 
w ostateczności przewoźniko-
wi mógłby grozić prawdziwy 
publiczny bojkot.  

Samochody

Auta podrożały m.in. przez 
VAT rosnący z 22 do 23 proc. 
Specjaliści z branży zauważa-
ją, że VAT wpłynął głównie na 
wzrost cen mniejszych, czyli 
tańszych aut. W przypadku 
droższych taki zabieg w osta-
tecznym rozrachunku nie 
opłaciłby się dilerom, którzy 

przeważnie w przypadku luk-
susowych modeli i tak oferują 
upusty cenowe. 

Zmotoryzowanych Pola-
ków, a więc dzisiaj praktycz-
nie prawie wszystkich, dotkną 
jednak głównie ceny związane 
z eksploatacją samochodów 
– opłaty za parkowanie, ceny 
części zamiennych, kosz-
ty przeglądów i napraw, no 
i oczywiście paliwa.

Od nowego roku wszystkie 
nowe auta z silnikiem Diesla, 
rejestrowane w UE, muszą 
spełniać normę toksyczno-
ści spalin Euro 5. Muszą być 
w związku z tym wyposażone 
w filtr tzw. cząstek stałych, 
który jest drogi i znacząco pod-
nosi cenę samochodu.  

Drogi
Od stycznia opłata za prze-

jazd samochodem osobowym 
90-kilometrowym odcinkiem au-
tostrady A1 z Gdańska do Gru-
dziądza wzrosła z 17 do 17,60 
zł. Z 12 do 13 zł wzrosła opłata 
za przejazd płatną autostradą A2. 
To tylko przykłady. Opłaty au-
tostradowe, o ile jeszcze gdzieś 
w Polsce nie wzrosły, to jest to 
raczej tylko kwestia czasu. 

Telewizja, telefon 
i Internet

W przypadku telewizji VAT 
wzrósł z 7 do 8 proc. Podwyż-
ki abonamentów wprowadziły 
sieci kablowe. Abonament RTV 
wzrósł o 6 zł rocznie. VAT na 

usługi telefoniczne i interneto-
we wzrósł z 22 do 23 proc., ale 
nie wszyscy operatorzy podnie-
śli w związku z tym ceny.  
Podatki lokalne

Rosną stawki podatków 
i opłat lokalnych. Maksymalne 
stawki podatków i opłat lokal-
nych na 2011 r. ogłoszone przez 
ministra finansów są o 2,6 proc. 
wyższe niż w ubiegłym roku. 
Górna roczna stawka podatku 
od nieruchomości pobieranego 
od każdego metra kwadratowe-
go powierzchni użytkowej domu 

czy mieszkania wzrosła z 65 do 
67 gr. Więcej zapłacą też firmy, 
stawka za metr kwadratowy 
lokalu użytkowego wzrosła dla 
nich o złotówkę, od gruntu o 3 
gr.  Wzrosła też maksymalna 
dzienna stawka opłaty targowej 
z 681,54 zł do 699,27 zł. O kilka 
groszy wzrosły opłaty klimatycz-
ne i uzdrowiskowe, a o ponad 3 
zł za posiadanie psa. 

Jarosław Wierzchołowski
Dane w ramkach z raportu 
Instytutu Pracy i Spraw So-
cjalnych, marzec 2011. 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu(i), że nie starczyło 
pieniędzy na:

Wypoczynek, urlop lub wakacje

Zakup AGD, wyposażenie domu

Wydatki związane z kulturą

Leczenie

Ubrania, buty

Żywność

Świadczenia mieszkaniowe

Środki czystości

Nauka i kształcenie

45% 49% 5%

5%

42% 56% 2%

28% 67%

19% 81%

19% 81%

27% 73%

19% 81%

14% 86%

12% 83% 5%

1%

zdarzyły się takie sytuacje          nie było takich sytuacji         trudno powiedzieć
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SPOŁECZEŃSTWO

Rozmowa ze ZBIGNIEWEM KRUSZYŃSKIM, 
członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
kierującym Biurem Polityki Społecznej KK

– Przyzwyczailiśmy się już w zasadzie, że ceny rosną, ale 
ostatnio zaczęły wręcz galopować.

– Ceny podstawowych towarów i usług w marcu wzrosły bar-
dzo znacząco. Niepokoi szczególnie wzrost cen żywności o 7,3 
proc. oraz wzrost cen nośników energii o 6,8 proc. w stosunku do 
cen z marca ub. roku. Może to być jedynie przygrywka do tego, 
co czeka nas zapewne niebawem. Jest bardzo duże parcie rządu 
i lobby energetycznego na uwolnienie cen energii i trudno prze-
widywać nawet, jak wyglądałyby wówczas wskaźniki dotyczące 
wzrostu kosztów utrzymania. „Solidarność” domaga się rozwiązań 
osłonowych dla najuboższych odbiorców energii. Projekt rządo-
wy zakłada uwolnienie cen energii i wprowadzenie pewnej puli 
kilowatów dla osób uprawnionych, która kosztowałaby mniej. 
Kryteria, według których byłaby przydzielana taka pula, są jed-
nak dla nas nie do przyjęcia, objęłyby tylko rodziny korzystające 
z pomocy społecznej. Czyli ubogie, a jednocześnie posiadające 
dysfunkcje, uprawniające do otrzymania zasiłku, bezrobocie, bez-
domność, niepełnosprawność, alkoholizm czy narkomania. A co 
z wielodzietnymi, biednymi rodzinami, w których nie występują 
tego typu dysfunkcje? Tak naprawdę często znajdują się one po-
niżej granicy minimum egzystencji. 

– Są grupy społeczne, które są szczególnie narażone na bie-
dę. Kogo by Pan do nich zaliczył?

– Nasze działania skupiają się na trzech grupach społecznych, 
dotkniętych ubóstwem – osobach pracujących, niepracujących 
(w tym bezrobotnych, z których zresztą zaledwie 17 proc. upraw-
nionych jest do zasiłku) oraz emerytach i rencistach. Warto zwrócić 
szczególną uwagę na płace sfery budżetowej, które są ustalane wy-
łącznie przez rząd. Od kilku lat są waloryzowane o prognozowany 
stopień inflacji, który z reguły jest zresztą niższy od faktycznie no-
towanych wskaźników. W tym roku płace zostały zamrożone, rząd 
chce przedłużyć to także na rok 2012. Wcześniej podobna operacja 
zaistniała także w 2007 roku, a przecież to wszystko się kumuluje 
i nakłada na siebie. Tak naprawdę siła nabywcza pensji tych pracow-
ników maleje co roku o kilka procent inflacji. Ale przede wszystkim 
zagrożeni są najubożsi, w tym emeryci i renciści. Doszło do kary-
katuralnej sytuacji, w której żeby ubiegać się o zasiłek z pomocy 
społecznej trzeba mieć dochody zbliżone do minimum egzystencji, 
czyli poziomu wyniszczenia biologicznego, wyliczanego przez rzą-
dowy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Interesujące jest także po-
równanie koszyka wydatków gospodarstw domowych i wskaźnika 
wzrostu cen, podawanego przez GUS. Okazuje się, że szczególnie 
osoby najuboższe dotknięte są nawet ponaddwukrotnie wyższym 
wzrostem cen niż ogólnie występujący w gospodarce narodowej. 
Wynika to z faktu, że ceny podstawowych produktów dla najuboż-
szych, żywności, leków i nośników energii rosną w ostatnich latach 
najszybciej. Najubożsi nie kupują np. artykułów o zaawansowanej 
technologii, które wręcz tanieją. 

– Jakie są w tej sytuacji zadania państwa?
– W sumie oczywiste – przeciwdziałanie wzrostowi cen i po-

wodowanie ożywienia gospodarczego, a w odniesieniu do sytuacji 
finansowej obywateli podniesienie wynagrodzenia minimalnego 
i odpowiednia waloryzacja świadczeń. Oczywiście, można żon-
glować wskaźnikami i ustalić np., że człowiekowi do przeżycia 
wystarczą miesięcznie dwa jabłka i stawiać zaporowe wymagania 
przy ubieganiu się o pomoc społeczną, ale tymi sposobami biedy 
nie zlikwiduje.

Rozmawiał: 
Jarosław Wierzchołowski

Czy można przeżyć 
na dwóch jabłkach miesięcznie?
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I – Być może nie przygoto-
waliśmy się należycie do 
budowania niepodległe-
go państwa na gruzach 
komunizmu – mówiła 
prof. Jadwiga Staniszkis 27 
kwietnia na Uniwersytecie 
Gdańskim w czasie wykła-
du „Polska – po kryzysie 
czy w kryzysie?”. Upatrując 
w tym słabości dzisiejszej 
Polski i jej podatności na 
kryzys zauważała, że to 
nieprzygotowanie wynikało 
być może z niewiary, że kie-
dykolwiek będziemy musieli 
odpowiadać za kraj.

Profesor Staniszkis mó-
wiła, że kryzys pocią-
gnął za sobą obniżenie 

standardów rynku i produkcji 
(m.in. wycofanie się wielu 
producentów oferujących pro-
dukty bardzo wysokiej jakości) 
w większości krajów, ale także 
obniżenie standardów rządze-
nia i polityki, wycofanie się 
państwa ze swoich dotychcza-
sowych obowiązków wobec 
społeczeństwa i przerzucanie 
ich na inne podmioty, jak agen-
cje czy samorządy terytorialne. 
Możemy to bardzo dobrze ob-
serwować także w Polsce.

Mówczyni zauważała, że 
w Polsce rządzący przejawiają 
pasywne podejście do kryzysu, 
a nie prorozwojowe i wyprze-

dzające prognozowane nega-
tywne zjawiska. – Na świecie, 
szczególnie na zachodzie Europy 
i w USA, kryzys potraktowano 
jako wyzwanie, szansę na odrzu-
cenie tego, co się nie sprawdziło, 
i rozpoczęcie nowego etapu roz-
woju – mówiła pani profesor.

Podkreślała, że w ramach 
aktywnego podejścia do kryzy-
su Polska powinna np. tworzyć 
inicjatywy lokalne w ramach 
Unii Europejskiej, struktury 
finansowe i gospodarcze, obej-
mujące kraje w podobnej do 
naszej sytuacji i na podobnym 
etapie rozwoju. – Tak napraw-
dę zostaliśmy wyobcowani 
z Unii, mamy inne problemy 
i inne realia, inną świadomość 
i bagaż doświadczeń. Jedynym 
ratunkiem jest aktywność – po-
wtarzała Jadwiga Staniszkis.

– Dziś władza uważa, iż nie 
potrzebuje żadnego uzasadnie-
nia swego istnienia poza tym, 
że ma władzę – prelegentka 
podkreślała, że rządowi uda-
ło się narzucić społeczeństwu 

POLSKA W KRYZYSIE

Rząd nie może być 
pasywny

Prof. JADWIGA STANISZKIS aktywnie uczestniczyła w dzia-
łalności opozycyjnej w Polsce, należała do grona ekspertów 
„Solidarności” w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. W swoich 
najnowszych badaniach skupia się na problemie globalizacji, 
słabości instytucji państwowych, zmianach paradygmatu 
procesu integracji europejskiej oraz zjawisku postpolityki. 
Jest jednym z najczęściej cytowanych polskich socjologów na 
świecie. Jako krytyczna obserwatorka wydarzeń politycznych 
ma znaczący wpływ na kształt polskiego życia publicznego.

dzięki mediom reguły tzw. 
gier społecznych, czyli okre-
ślania kto jest oszołomem, kto 
patriotą i kto zwolennikiem 
postępu. Mówiła, że być może 
ważniejszy dla Polski od kry-
zysu gospodarczego jest kry-
zys mentalny i intelektualny, 
w którym się znalazła. – Dla-
tego ważne jest budowanie 
podstaw kształcenia młodego 
pokolenia, uczenie twórczego 
myślenia – zwracała uwagę.

(jw)
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Wieloletnie niedofinansowa-
nie polskiej nauki; dążenie 

do tego, by uczelnie wchodziły 
w kooperacje z przedsiębior-
stwami i sprzedawały produkty 
naukowe, a zatem były nasta-
wione na zarabianie pieniędzy; 
ograniczanie możliwości pracy 
na dwóch etatach; tryb zwalnia-
nia pracowników naukowych, 
polegający na tym, że ma być 
możliwość zwalniania mianowa-
nego nauczyciela akademickiego 
zaledwie po uzyskaniu jednej 
negatywnej opinii, a nie, jak 
dotychczas, po uzyskaniu zgo-
dy organu kolegialnego uczelni, 
na przykład rady wydziału  – to 
wybrane zagadnienia od dłuż-
szego czasu krytykowane przez 
pracowników wyższych uczelni 
w związku z nową Ustawą z dnia 
18 marca 2011 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, ustawy o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ 
„Solidarność”, reprezentująca kil-
kanaście tysięcy pracowników 
naukowych, w różnoraki sposób 
przedstawiała swoje stanowisko 
wobec proponowanych zmian; 
również w bezpośrednich rozmo-
wach w ministerstwie. Pracowni-
cy wyższych uczelni – zrzeszeni 
w „Solidarności” – organizowali 
debaty merytoryczne z udziałem 
przedstawicieli władz krajowych, 
wysyłano oficjalne pisma. Na-
ukowcy wyrażali swój protest, 
biorąc między innymi udział 
w pikietach w grudniu 2010 r. lub 
2 marca br. w manifestacji pod 
Sejmem. Przygotowano analizę 
prawną, wskazującą na wiele za-
pisów w projektach ustaw, które 
– zdaniem działaczy KSN – są 
niekonstytucyjne.

Krajowa Sekcja Nauki 12 mar-
ca 2011 r. we Wrocławiu postano-
wiła, że jeśli Sejm przyjmie projekt 

nowelizacji ustawy o szkolnictwie 
wyższym, ustawy o stopniach na-
ukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki, to zostanie zorganizowane 
referendum strajkowe w obronie 
praw pracowników naukowych. 
Ponieważ prezydent Bronisław 
Komorowski 5 kwietnia 2011 r. 
podpisał nowelizację ustawy, „So-
lidarność” zamierza strajkować 
w sprawach płacowych.

W komunikacie ze spotkania 
przedstawicieli KSN z przewodni-
czącym Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotrem Dudą 
w dniu 11 kwietnia 2011 r. ogło-
szono między innymi, że KSN 
przygotowuje wniosek do Trybu-
nału Konstytucyjnego, w którym 
zaskarża niekonstytucyjność nie-
których zapisów uchwalonej przez 
Sejm w dniu 18 marca br. ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, 
o stopniach naukowych i tytule 
naukowym.

Barbara Ellwart

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Kontrowersyjne zmiany
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SPOŁECZEŃSTWO

Wygląda na to, że od 
1 września 2011 roku wła-
dze Gdańska zamierzają 
wprowadzić drastyczne 
podwyżki czynszu w loka-
lach komunalnych. Włoda-
rze  bronią się przed tym 
stwierdzeniem, mówiąc, 
że to nie podwyżki, a tyl-
ko… regulacja czynszu. 

Podwyżką 
w najuboższych

Podwyżka zakłada wpro-
wadzenie jednolitych stawek 
czynszowych we wszystkich 
dzielnicach miasta. Czynsz za 
metr kwadratowy mieszkania 
komunalnego od 1 września 
będzie w Gdańsku wynosił 
10,20 zł bez względu na to, 
w jakiej dzielnicy stoi budy-
nek. Władze miasta tłumaczą,  
że chcą w ten sposób pozbyć 
się mieszkańców, którzy za-
legają z czynszem, a przede 

odzyska lokale, dzięki którym 
zlikwiduje się długą kolejkę 
oczekujących na mieszkanie 
komunalne. Mają one trafić do 
naprawdę najbiedniejszych. 

Co na to opozycja?

Reforma w Gdańsku jest 
wzorowana na białostockiej. 
Tam w wyniku podwyżki 
czynszu wpływy z wynajmu 
mieszkań zwiększyły się o 85 
procent i o to właśnie chodzi 
w zadłużonym Gdańsku. Opo-
zycja uważa, że podwyżka 
uderzy w najbiedniejszych.

– Jestem zbulwersowany 
propozycjami władz miasto 
odnośnie podwyżki czynszu – 
mówi Piotr Gierszewski, radny 
PiS. – Władze miasta nie mają 
pojęcia, jakie to będzie miało 
skutki społeczne. Oburzające 
jest twierdzenie, że osoby nie-
płacące czynszu to krętacze, 
którzy udają biednych. Przecież 
lokale te zajmują osoby najniżej 
uposażone. Nie sądzę, aby moż-
na w ten sposób zmusić ludzi do 
zamiany mieszkań na mniejsze. 
Są to często osoby nieporadne 
życiowo. 

Radni opozycji uważają, że 
stawka czynszu powinna być 
inna w budynkach najbardziej 
zaniedbanych, które wymagają 
poważnych remontów, niż na 
przykład w dobrze utrzyma-
nych domach we Wrzeszczu 
czy Śródmieściu. O wysoko-
ści stawki powinny decydować 
koszty eksploatacji budynku. 

Tylko wtedy można by rozma-
wiać merytorycznie. 

Całe szczęście, że przypusz-
czalnie projekt proponowanej 
ustawy rządowej przewidu-
je, iż dłużnicy również będą 
mogli korzystać z ulg (obecna 
uchwała tego nie uwzględnia), 
natomiast osobom zajmują-
cym sutereny i budynki do 
rozbiórki nie będzie obliczany 
nadmetraż. Taką poprawkę 
wprowadzono po konsulta-
cjach z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.

Radni opozycji krytykują 
zapis dotyczący osób prowa-
dzących działalność gospodar-
czą w lokalach komunalnych. 
Uważają, że osoby te, nie 
mając zabezpieczeń socjal-
nych z tytułu umowy o pracę, 
stracą jeszcze więcej w wyni-
ku braku ulg. Wiceprezydent 
Maciej Lisicki ripostuje, że 
osoby prowadzące działalność 
gospodarczą będą mogły wli-
czyć czynsz w koszty. Ponadto 
tłumaczy, że lokali czynszo-
wych będzie ubywać, ponie-
waż gmina planuje sprzedać 8 
tysięcy z nich. 

Przeciwko projektowanym 
podwyżkom odbył się w Gdań-
sku „Marsz pustych garnków”, 
zorganizowany przez stowa-
rzyszenie Nic O Nas Bez Nas. 
Uczestnicy marszu wyjaśniali, że 
jest to protest na znak drastycz-
nego obniżenia poziomu życia, 
jaki dotknie mieszkańców do-
mów komunalnych po nowych 
regulacjach. Wiceprezydent Li-

sicki uważa, że najubożsi, któ-
rych nie będzie stać na wynajem 
lokali komunalnych, będą mieli 
jeszcze do dyspozycji lokale 
socjalne, gdzie czynsz będzie 
wynosił 2,4 zł za m kw.

Najwyższa stawka 
w Polsce

Stawka bazowa za czynsz 
w Gdańsku będzie  jedną 
z najwyższych w Polsce. Dla 
porównania: w Warszawie 
w mieszkaniach komunalnych 
wynosi ona 6 zł, natomiast 
w Białymstoku po podob-
nych regulacjach tylko 4,1 zł. 
W bogatym Poznaniu średnie 
wartości czynszu w lokalach 
komunalnych wynoszą 4,5 zł 
za m kw. W sąsiedniej Gdyni 
stawki za czynsz w mieszka-
niach komunalnych wynoszą 
od 4,84 zł do 1,41 zł za m kw. 
i zależą od kategorii mieszka-
nia. Określono kilka katego-
rii, na które składa się: stan 
techniczny budynku, posiada-
nie przez mieszkanie łazien-
ki i WC, centralnego ogrze-
wania, samodzielnej kuchni, 
oddalenie od centrum i wiele 
innych czynników. Ostatnie 
regulacje czynszów w miesz-
kaniach komunalnych miały 
tam miejsce w październiku 
2007 roku. Władze Gdyni 
nie zamierzają wprowadzać 
nowych stawek. 

Gdańsk, jak widać, będzie 
jednym z najdroższych miast 
w Polsce. Stawka za czynsz bę-

W Gdańsku czynsz będzie najdroższy!
Stawki czynszów za mieszkania 
komunalne w wybranych miastach 
województwa pomorskiego
Miejscowość Mieszkania komunalne, 

za metr kw. 
Malbork 4,22 zł 
Tczew 4,60 zł – maks.

2,99 zł – min.
Starogard Gdański 4,70 zł 
Wejherowo 4,45 zł 
Pruszcz Gdański 6,99 zł – maks.

3,36 zł – min.
Sopot 6,26 zł – maks.

3,76 zł – min.
Kartuzy 4,69 – maks.

1,56 zł – min.
Kościerzyna 7,19 zł – maks.

2,90 zł – min.
Puck 3,64 zł – maks.

1,73 zł – min
Gdynia 4,84 zł – maks.

1,41 zł – min.
Lębork 5,02 zł – maks.

0,88 zł – min.

dzie trzykrotnie wyższa niż śred-
nia stawka krajowa, która w tej 
chwili wynosi około 3,63 zł! 

Planowane zmiany 
w ustawodawstwie 

Niestety, podobnych zmian 
można się spodziewać również 
w innych miastach Polski. Będą 
one możliwe, ponieważ rząd 
przygotowuje się do nowelizacji 
ustaw o ochronie praw lokatorów 
i dodatkach mieszkaniowych. 
Projekt zmian ma dać gminom 
prawo zawierania umów najmu 
lokali komunalnych tylko na czas 
określony. Po upływie czasu, na 
jaki zostały zawarte, gminy będą 
sprawdzać, czy dochody najem-
ców nie wzrosły i czy nadal po-
winni oni korzystać z mieszkań 
komunalnych. Chodzi o to, aby 
w takich mieszkaniach rzeczy-
wiście żyły osoby najniżej uposa-
żone. Rząd uważa, że mieszkania 
komunalne nie powinny przecho-
dzić z pokolenia na pokolenie, 
jeśli sytuacja majątkowa dzieci 
i wnuków uległa poprawie. 

Ustawodawca chce rów-
nież, aby gminy miały możli-
wość wglądu w sytuację finan-
sową najemców, obecnie jest to 
możliwe tylko w wyjątkowych 
sytuacjach. 

Inna rzecz to konieczność 
podwyżki z powodu  wysokich 
kosztów eksploatacji mieszkań, 
których do tej pory nie pokrywał 
czynsz. Sejm ma zająć się usta-
wami jeszcze w tej kadencji. 

(dtg)

Stawka bazo-
wa za czynsz 
w Gdańsku 
będzie jedną 
z najwyższych 
w Polsce – 
10,20 zł

Mieszkania komunalne często charakteryzują się bardzo niskim standardem.

wszystkim zajmują zbyt duże 
lokale. Od kwoty bazowej będą 
obliczane ulgi dla osób o naj-
niższych dochodach – 20, 40 
i 60 procent dla najniżej upo-
sażonych. Aby dostać najwięk-
szą zniżkę, dochód na jedną 
osobę nie może przekraczać 
618,95 zł. Wyznaczono też 
powierzchnie graniczne, po 
których przekroczeniu nie bę-
dzie można liczyć na obniżkę 
czynszu. Władze miasta usta-
liły, że dla osoby samotnej jest 
to 45,5 m kw., dla dwojga osób 
52 m kw., natomiast dla trojga 
osób 58,5 m kw. Czteroosobo-
wa rodzina wkroczy w nadme-
traż po przekroczeniu 71,5 m 
kw. Urzędnicy obliczyli, że 
w Gdańsku jest około 4 tysią-
ce lokali, których mieszkańcy 
mają nadmetraż. Liczą na to, 
że w wyniku zmian wykupią 
oni mieszkania albo zamienią 
je na mniejsze. 

Maciej Lisicki, wiceprezy-
dent miasta odpowiedzialny za 
sprawy mieszkaniowe, uzasad-
nia, że w ten sposób Gdańsk 
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OŚWIATA

Pedagodzy z Pomorza, podzieleni na 24 grupy, odpowie-
dzą na pytania ankieterów Instytutu Badań Edukacyjnych, 
jak wygląda ich czas pracy. Badanie jest częścią programu, 
który ma zmierzyć czas i warunki pracy nauczycieli. 

Nauczyciele zostali podzieleni na grupy ze względu na rodzaj 
szkół, w których pracują, wielkość miejscowości i nauczany 
przedmiot. Pomysł zrodził się z powodu licznych uwag tej 

grupy zawodowej, ale jest też efektem protestów oświatowej „So-
lidarności”, która od dawna uważa, że nauczyciele pracują dużo 
więcej niż 18 godzin tygodniowo. Tyle wynosi jedynie pensum 
dydaktyczne. Ich rzeczywisty czas pracy, który polega także na 
sprawdzaniu prac domowych uczniów, przygotowywaniu klasówek, 
organizowaniu zebrań dla rodziców i wycieczek klasowych, jest 
dużo większy. Jest wiele zajęć, które nauczyciele wykonują poza 
budynkiem szkoły. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że przy-
bory biurowe czy zmieniające się podręczniki stanowią dodatkowy 
koszt dla każdego pedagoga. Ich praca różni się znacznie od tej na 
innych stałych stanowiskach, inaczej jest liczony czas. 

– Praca nauczyciela to nie tylko lekcje – zauważa Leokadia 
Wolszleger, nauczycielka z zespołu szkół nr 21 w Gdańsku. – Nikt 
nie liczy pracy spędzonej nad przygotowaniem do lekcji w domu. 
Nauczyciel przynosi tam zeszyty uczniów, zagląda do podręcz-
nika, żeby rzetelnie przygotować temat, sprawdza prace kontro-
lne. Musi też uczestniczyć w wycieczkach szkolnych, wyjeżdżać 
z młodzieżą na zielone szkoły, chodzić do teatru. 

Do tego dochodzi konieczność wypełniania dokumentacji. Na-
uczyciele muszą wykazywać rodzicom oceny śródroczne, infor-
mować o zachowaniu, monitorować na bieżąco postępy uczniów. 
Często wykonują telefony do rodziców z własnych aparatów 
wieczorami. Normalną praktyką jest, że zostają po lekcjach, żeby 
rozwiązywać na bieżąco sprawy wychowawcze. 

W wielu szkołach obowiązuje już dziennik elektroniczny. Jest 
on dużym ułatwieniem dla rodziców, którzy mogą w każdej chwili 
poprzez internet sprawdzić postępy i obecność w szkole swoich 
dzieci, ale nauczyciele mają więcej pracy. Do tego wypełniają 
jeszcze dziennik tradycyjny.

Od września 2011 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej do-
datkowo narzuca nauczycielom konieczność pisania programów 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno 
tych zdolnych, jak i z deficytami czy problemami wychowaw-
czymi. Zajmie to czas, który trudno oszacować. Dodatkowych 
obowiązków jest sporo, a najwięcej mają ich wychowawcy. Do 
tego dochodzi konieczność doskonalenia. Pokonywanie kolejnych 
stopni awansu nauczycielskiego wiąże się z koniecznością kończe-
nia studiów podyplomowych i ciągłym doskonaleniem się. 

Konieczność odpracowywania dodatkowych dwóch godzin 
tygodniowo w ramach Karty nauczyciela została przyjęta przez 
środowisko nauczycielskie ze zrozumiałą niechęcią. W intencji 
MEN  godziny te mają być przeznaczone na zajęcia opiekuńcze, 
wyrównawcze i pracę z uczniami zdolnymi. Jednak ustawa nie 
precyzuje, jakie to mają być zajęcia. Pewne jest, że dla nauczycieli 
to dodatkowa praca, za którą nikt nie zapłaci. Nie ma wykładni, 
w jaki sposób godziny te powinny być rozliczane, czy można je 
kumulować na przykład na czas wycieczek. Konieczność odbywa-
nia tych zajęć wywołuje w szkołach często chaos organizacyjny. 
Dzieje się tak np. w szkołach zawodowych, w których brak jest 
chętnych uczniów. Młodzież w tych szkołach dzieli naukę z pracą, 
ma lekcje jedynie przez 2-3 dni w tygodniu i nie jest zaintereso-
wana nieobowiązkowymi godzinami. Podobnie jest w szkołach 
gminnych, do których dzieci dowożone są gimbusami i nie mogą 
dłużej  przebywać w placówce ponad wyznaczony czas. Pomimo 
to nauczyciele od września 2010 roku pracują o dwie godziny dłu-
żej, a MEN zapowiada wprowadzenie kolejnej godziny nieodpłat-
nej od września 2011 roku. Jak widać, wszystkie wysiłki resortu 
oświaty zmierzają do wydłużenia czasu pracy w szkolnictwie. 

Dlatego nauczyciele ze zrozumieniem przyjęli fakt, że ich praca 
zostanie wreszcie wyliczona. Pierwszy etap badania zakończył się 
pod koniec kwietnia, na początku czerwca rozpocznie się drugi 
etap. Będzie on polegał na wypełnianiu ankiet oraz na rejestra-
cji czasu pracy w dzienniczkach, w których wszystkie czynności 
nauczyciela zostaną drobiazgowo opisane. Instytut Badań Edu-
kacyjnych szacuje, że w badaniu weźmie udział około 8 tysięcy 
nauczycieli z całej Polski, w Pomorskiem zamierza przebadać 
kilkaset osób. 

(dtg)

Odwołania minister edukacji narodowej Katarzyny Hall 
domagają się delegaci Walnego Zebrania Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z 5 
kwietnia br. W regionie gdańskim zebrano w tej sprawie 
14,1 tys. podpisów wśród nauczycieli i rodziców, w skali 
kraju około 150 tys. podpisów. 

„Solidarność” nauczyciel-
ska negatywnie oceniła apel 
ZNP z 10 marca br., aby jego 
członkowie nie podpisywali 
petycji o odwołanie minister 
edukacji narodowej Katarzy-
ny Hall. Delegaci zaapelowali 
do Zarządu Głównego Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego 
o zaprzestanie działań, które 
doprowadzają do konfrontacji 
w szkołach. „Nie godzi się, 
aby w ruchu związkowym 
przeciwstawiać sobie nauczy-
cieli w jednej szkole. Wszyscy 
musimy pamiętać, że działania 
konfrontacyjne między związ-
kowcami nie służą oświacie. 
Korzysta na nich pracodawca, 
w tym przede wszystkim Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej” 
– czytamy w apelu.

Nauczyciele grożą protestem

Hall w siną dal

Kilkuset związkowców 
z „Solidarności” pod hasłem 
„Wysłać Hall w siną dal” pro-
testowało 7 kwietnia w Warsza-
wie przeciwko polityce oświa-
towej rządu. Za odwołaniem 
minister edukacji Katarzyny 
Hall zebrano 150 tys. podpi-
sów, w tym 14,1 tys. z Regionu 
Gdańskiego „S”. Podpisy wraz 
z petycją złożono w kancelarii 
premiera. Protest zorganizowały 
Sekcja Krajowa Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
oraz sekcje regionalne, w tym 
Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego.

„Solidarność” zarzuca Hall 
m.in. wprowadzanie wielu 
szkodliwych zmian w pra-
wie oświatowym i systemie 
edukacji, niszczenie systemu 
edukacji w imię oszczędno-
ści, dalsze zwiększanie zadań 
oświatowych dla samorządów 
bez dodatkowych środków, 
wprowadzenie sześciolatków 
do źle przygotowanych szkół 
oraz nie zgadza się na plan li-
kwidacji kuratoriów oświaty, 
Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej i okręgowych komisji 
egzaminacyjnych i powołanie 
w ich miejsce nowych insty-
tucji.

Walne Zebranie Delega-
tów informuje, że sytuacja 
w oświacie jest na tyle napię-
ta, że potrzebna jest gotowość 
do udziału w akcjach protesta-
cyjnych planowanych przez 
Związek.  

(dtg)

Zbadają czas pracy 
pedagogów 

Gdańska „Solidarność” 
zebrała ponad 14 tys. 
podpisów pod petycją 
o odwołanie minister 
oświaty Katarzyny Hall.

Ponadto Walne Zebranie 
Delegatów Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Regionu Gdań-
skiego, zaniepokojone sytuacją 
w oświacie, wystąpiło z apelem 
do wojewody pomorskiego 
Romana Zaborowskiego oraz 
zarządów wojewódzkich partii 
z siedzibą w Gdańsku o realiza-
cję postulatów, jakie zgłoszone 
zostały w petycji do premiera 
Donalda Tuska 15 czerwca 
2010 r. oraz w piśmie do parla-
mentarzystów 9 listopada 2010 
r. Związkowcy domagają się za-
pewnienia właściwych środków 
finansowych na: 
�  Umożliwienie wła-

ściwego procesu wdrażania 
sześciolatków w szkołach 
i przedszkolach (NIK podaje, 
że w 6 tysiącach z 14 tysięcy 
przebadanych szkół podstawo-
wych nie poczyniono żadnych 
zmian przygotowawczych do 
ich przyjęcia).
� Zahamowanie procesu 

likwidacji szkół i przedszkoli 
liczących nie więcej niż 70 
uczniów. 
� Organizację praktyk za-

wodowych uczniów szkół za-
wodowych i techników (rów-
nież u rzemieślników). Zostały 
one w tym roku ograniczone 
o ok. 40 proc.
� Zatrudnienie w gimna-

zjach doradców zawodowych, 
którzy kształcili się z grantów 
MEN, a teraz nie ma dla nich 
etatów i pracują w ramach go-
dzin z art. 42 Karty nauczycie-
la. Ich rola jest bardzo ważna, 
bo pomagają uczniom i ich ro-
dzicom w wyborze właściwej 
szkoły, określają predyspozy-
cje zawodowe, co jest bardzo 
ważne w obliczu rosnącego 
ciągle bezrobocia polskich ab-
solwentów.
� Zapewnienie takiej samej 

oferty terapeutycznej dla każde-
go ucznia o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, bez wzglę-
du na to, czy pochodzi z gminy 
wiejskiej, czy z miasta.

Jednocześnie związkow-
cy domagają się wstrzymania 
zmian programowych w szkol-
nictwie ponadgimnazjalnym 
(ogólnokształcącym i zawo-
dowym), które grożą obniże-
niem jakości kształcenia (np. 
poprzez usunięcie najnowszej 
historii) i utratą pracy dla 
nauczycieli fizyki, biologii, 
chemii, geografii, języka pol-
skiego, historii, WOS, oraz za-
przestania radykalnych zmian 
w ustawie o systemie oświaty 
i Karcie nauczyciela.
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Nasze 
zobowiązanie
Składamy hołd pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Roku Solidarności Międzyludzkiej ogłoszonym przez 
NSZZ „Solidarność” w 25. rocznicę powstania Związku.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za Jego pielgrzymki do 
Polski i prorocze wezwanie: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, które natchnęło milio-
ny Polaków odwagą do upomnienia się o swoje prawa, 
upomnienia bez gwałtu i przemocy.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za modlitwę i za wspie-
ranie NSZZ „Solidarność”, organizacji, która złączyła 
Polaków w solidarnej odpowiedzialności za godność 
i owocność pracy, w wielkim zrywie do podniesienia mo-
ralności społeczeństwa, która skierowana była wyłącznie 
ku wspólnemu dobru – jak mówił do delegacji NSZZ 
„Solidarność” w Rzymie 15 stycznia 1981 r.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za nauczanie o prawdzie 
i miłości, które tak bardzo przyczyniło się do rozpadu 
komunistycznego imperium zła.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za Jego pielgrzymowanie 
po świecie w imię Jezusa Chrystusa, za nadzieję, którą 
wlał w miliony serc ludzi różnych narodów, języków i ras, 
krajów i kontynentów, za Jego „Dni Młodzieży”, za Jego 
wezwanie „Nie lękajcie się!”.

Dziękujemy Bogu za możność obcowania przez tyle lat 
z Karolem Wojtyłą – wyjątkowym człowiekiem i kapła-
nem, z Janem Pawłem II – jednoczącym ludzi na całym 
świecie, z Ojcem Świętym – świętym naprawdę.

„Solidarność” winna wrócić do swoich korzeni, do 
ideałów, jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowe-
mu. Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, 
nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, 
bez względu na to, kto sprawuje władzę 
w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. 
Tu nie może zabraknąć „Solidarności”.

Uroczyście zobowiązujemy się te zadania postawione 
przez Ojca Świętego wypełnić.

XVIII Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30 sierpnia 2005 r. 
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Mówił do nas i za nas. Był fundamentem, na którym zbu-
dowaliśmy nasz dom – niepodległą Polskę, bo przestaliśmy 
się lękać. Na którym też budowaliśmy naszą wiarę. Uczył 
pokory i wielkości zarazem, wierności własnym i szacun-
ku dla poglądów innych. Pomógł nam przejść przez Morze 
Czerwone, a później – w Ziemi Obiecanej napominał, że-
byśmy właściwie zagospodarowali naszą wolność. Cieszył 
się w Sejmie z polskich zmian, ale nawoływał, aby polityka 
była rozumną troską o dobro wspólne. Jego słowa i spotkania 
z „Solidarnością” były milowymi słupami wyznaczającymi 
nam zadania do realizacji – „NSZZ «Solidarność» – mówił 
– zrodził się z głębokiej troski o człowieka i poczucia odpo-
wiedzialności za wspólne dobro całego narodu”. Powtarzał 
wiele razy, że między antyludzkim komunizmem mamiącym 
ułudą kolektywu a kapitalizmem z głębokim zróżnicowaniem 
społecznym, pogonią za zyskiem, przedmiotowym trakto-
waniem człowieka – musi być miejsce na globalizację soli-
darności, na pracę nad pracą, na prawdziwe „otwarcie drzwi 
Chrystusowi”. 

Sześć lat temu przeżywaliśmy Jego odejście do Domu 
Ojca. Czy wykorzystaliśmy ten czas właściwie? Co powie-
działby do nas dziś, patrząc na rosnącą palikotyzację życia 
publicznego, głębokie podziały społeczne w Polsce, relaty-
wizację wartości, światowy kryzys gospodarczy, pogrążający 
miliony w biedzie, wojny i terroryzm? 

Właśnie w tych dniach warto znaleźć chwilę i zastanowić 
się, co każdy z nas mógłby zrobić, aby wielka wizja człowie-
ka, Polski i świata, którą kreślił przed nami przez cały swój 
pontyfikat i zostawił w przesłaniu, choć trochę się wypełniła. 
Aby świat wokół nas był odrobinę bardziej sprawiedliwy, 
nierówności – mniej dotkliwe, ludzie – bardziej otwarci.

Całe Jego życie było drogą do świętości. Bo czekając na 
beatyfikację przecież mieliśmy głębokie przekonanie, że nasz 
Papież  j e s t  święty.

Jacek Rybicki

Dziękujemy Ci, 
Ojcze Święty

„Błogosławiony Jan Paweł II” – Jego imię zostaje włączo-
ne w poczet błogosławionych i świętych – ogłasza papież 
Benedykt XVI w dzień Święta Miłosierdzia Bożego, które 
w tym roku przypadło na 1 maja. Zgromadzeni w Rzymie 
na placu św. Piotra i na okolicznych ulicach pielgrzymi z ca-
łego świata wiwatują. Spełniło się ich pragnienie „Santo 
Subito” dla Jana Pawła II, wypisane na transparentach 
przed sześcioma laty podczas uroczystości pogrzebowych 
Papieża Polaka.

Wielokolorowy tłum z flagami 
narodowymi, okazjonalnymi 
transparentami, wkompono-
wany w bogato udekorowane 
miasto specjalnie na tę okazję 
i to nie tylko w obrębie placu 
św. Piotra i Watykanu, stwarza 
niezwykłą atmosferę. Umiesz-
czone w najróżniejszych zakąt-
kach Wiecznego Miasta plakaty 
z podobizną nowego błogosła-
wionego, okolicznościowe wy-
stawy ilustrujące życie Karola 
Wojtyły, a także wyświetlane 
na monitorach w wagonach 

metra wielojęzyczne napisy, 
również po polsku, podkreślają 
wagę uroczystości. Wśród pla-
katów nie ma tego najważniej-
szego zdjęcia z uśmiechniętym 
Papieżem Janem Pawłem II, 
wykonanego przez polskiego 
fotografika Grzegorza Gałąz-
kę, ukazanego dopiero podczas 
uroczystości beatyfikacyjnych 
i uznanego przez Benedykta 
XVI za oficjalny wizerunek 
nowego błogosławionego.

Wbrew wcześniejszym 
przypuszczeniom, że Pola-
ków do Rzymu dotrze niewie-
lu, wszędzie słychać polską 
mowę i widać biało-czerwone 
flagi. Rzymianie nie spodzie-
wali się takich tłumów – licz-
bę wszystkich pielgrzymów 
oszacowano na ponad 2 milio-
ny osób. Organizacja przerosła 
możliwości rzymian, mimo że 
się bardzo starali. Brakowało 

PRAWDA jest 
gwarantem WOLNOŚCI

telebimów, a przede wszyst-
kim nagłośnienia. Spore grupy 
pielgrzymów, będąc zaledwie 
kilkaset metrów od centrum 
wydarzeń, korzystały z prze-
nośnych radioodbiorników 
czy radia w telefonach komór-
kowych, aby śledzić przebieg 
uroczystości. Miejscowi, nie 
chcąc stać w tłumie, wracali 
do domów, aby uczestniczyć 
w beatyfikacji przed telewizo-
rami. Braki organizacyjne wy-

korzystywali reporterzy, którzy 
zamiast fotografować radosny, 
rozmodlony tłum, szukali sen-
sacji, uwieczniając zmęczoną, 
śpiącą po całonocnym czuwa-
niu młodzież, dziwaków czy 
bezdomnych.

– Jan Paweł II zrobił dla 
nas tak dużo, że nie mogłem 
nie być na uroczystościach 
beatyfikacyjnych... – Znałem 
Jana Pawła II jeszcze sprzed 
czasów sprawowania papie-

Meksykanie, Chińczy-
cy, Kanadyjczycy, 
Libańczycy, Hindu-

si, Słowacy, Hiszpanie, Włosi, 
Polacy... – wszyscy się cieszą, 
wiwatują. Afrykańczycy klasz-
czą, przytupują, grają na bęb-
nach. Gwinejki specjalnie na 
tę okazję ubrały się w suknie 
zdobione drukowanymi wize-
runkami Jezusa Miłosiernego. 
W barwnych strojach regio-
nalnych przybyli Chorwaci, 
ekwadorscy Indianie, polscy 
górale i wiele innych nacji. 

Benedykt XVI modli się przy trumnie błogosławionego 
Jana Pawła II.
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Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, że Polaków do Rzymu dotrze niewielu, wszędzie 
słychać polską mowę i widać biało-czerwone flagi. 

Zgromadzeni w Rzymie na placu św. Piotra i na okolicznych ulicach pielgrzymi z całego 
świata wiwatują. Spełniło się ich pragnienie „Santo Subito” dla Jana Pawła II
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8 kwietnia 2005 r., podczas uroczystości pogrzebowych 
Papieża Jana Pawła II, wierni zgromadzeni na placu 
św. Piotra w Rzymie rozwinęli transparenty z napisem: 

„Santo subito” – święty natychmiast. Miesiąc później nowy 
papież Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego 
przez przepisy kościelne okresu pięciu lat od śmierci danej 
osoby na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła 
II. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, dlaczego beatyfikacyj-
nego, a nie kanonizacyjnego, skoro wierni żądali: „Święty na-
tychmiast”? Dlaczego „nasz” Papież nie może oficjalnie zostać 
świętym, tylko będzie błogosławionym, skoro my uznajemy 
Go za świętego?

Z historii wiemy, że ani pierwsi chrześcijanie, ani chrze-
ścijanie doby średniowiecza nie komplikowali sobie życia 
poprzez dwustopniowe dochodzenie do tytułu świętości. Pier-
wotny kult świętych męczenników rodził się spontanicznie. 
Kiedy ustały prześladowania, a zaczęto za świętych uznawać 
papieży, biskupów, ascetów, mnichów, dziewice... nie bardzo 
było wiadomo, kto i w jaki sposób ma ich kanonizować. Po-
wstał „nadmiar” świętych. Aby uniknąć pomyłek i zbyt ła-
twego zaliczania w poczet świętych, od końca XII w. zaczęto 
porządkować przepisy. W proces kanonizacyjny włączyła się 
Stolica Apostolska. Powstała procedura ustalania świętości 
ostatecznie uregulowana w 1983 r. przez Jana Pawła II.

Beatyfikacja jest jednym z etapów postępowania kanoni-
zacyjnego. Do beatyfikacji wymagane jest przynajmniej jed-
no cudowne uzdrowienie za wstawiennictwem osoby objętej 
dochodzeniem, dlatego w procesie uczestniczą lekarze. Sama 
beatyfikacja, czyli ogłoszenie danej osoby błogosławioną, 
jest zezwoleniem na kult publiczny, ograniczony zazwyczaj 
do diecezji, zakonu, regionu czy państwa. Zgodę na wpisa-
nie imienia błogosławionego do kalendarza liturgicznego np. 
w danej diecezji musi wyrazić Kongregacja Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów. Natomiast kanonizacja (wymaga 
się cudu uzyskanego za wstawiennictwem błogosławionego 
po jego beatyfikacji) to nie tylko oficjalne uznanie przez naj-
wyższą władzę Kościoła świętości Sługi Bożego, ale osta-
teczna decyzja papieża, mocą której ów Sługa Boży zostaje 
wpisany w poczet świętych i któremu poleca się oddawać 
kult publiczny w całym Kościele, a więc i na świecie. Inaczej 
mówiąc, kanonizacja jest orzeczeniem mającym charakter 
prawny, nakazujący czcić danego świętego w całym Kościele 
Powszechnym.

Data wspominania liturgicznego Jana Pawła II będzie ob-
chodzona co roku w dniu 22 października, a więc w roczni-
cę jego pontyfikatu, kiedy to zostały wypowiedziane słowa: 
„Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego 
zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów eko-
nomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyj-
nych. Nie lękajcie się!”.

Kult Jana Pawła II będzie obowiązywać w diecezji rzym-
skiej, a więc będzie to kult lokalny. Nie oznacza to, że w in-
nych regionach świata będzie zabroniony. Wręcz przeciwnie. 
Na przykład w Polsce będzie można jego imieniem tytułować 
kościoły. 

(mig)

Dlaczego beatyfikacja, 
a nie kanonizacja? 

„Solidarność” to wysiłek 
ku wspólnemu dobru

Solidarność 
musi iść przed walką

W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wy-
powiedzieć to słowo „solidarność”. Dziś płynie ono 
szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie mo-

żemy żyć wedle zasady: „wszyscy przeciw wszystkim”, ale tylko 
wedle zasady: „wszyscy z wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich”. 
(…) Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może 
przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wiel-
kiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność 
to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej, na przykład na-
rodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich 
odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność 
w wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu 
solidarności.(…) Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. 
Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to 
nigdy walka przeciw drugiemu. 

Fragment homilii, Gdynia, 11 czerwca 1987 r.

Z radością przyjąłem wiadomość, że poprzez zatwierdzenie 
statutu NSZZ „Solidarność” w dniu 10 listopada, Związek 
stał się organizacją uprawnioną do właściwej sobie dzia-

łalności na terenie naszej Ojczyzny. Powołanie „Solidarności” 
jest wydarzeniem doniosłym. Wskazuje na gotowość wszystkich 
w Polsce ludzi pracy – i to pracujących w różnych zawodach, 
również inteligenckich, a także ludzi pracujących na roli – do 
podejmowania solidarnej odpowiedzialności za godność i owoc-
ność pracy wykonywanej przy tylu różnych warsztatach na naszej 
ojczystej ziemi. 

 Myślę, Drodzy Państwo, że macie pełną świadomość zadań, 
jakie stają przed Wami w „Solidarności”. Są to zadania niezwy-
kle doniosłe. Wiążą się one z potrzebą pełnego zabezpieczenia 
godności i skuteczności ludzkiej pracy poprzez uwzględnienie 
wszystkich osobowych, rodzinnych i społecznych uprawnień każ-
dego człowieka: podmiotu pracy. W tym znaczeniu zadania te 
mają podstawowe znaczenie dla życia całego społeczeństwa, ca-
łego narodu: dla jego dobra wspólnego. Dobro wspólne bowiem 
społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do tego, kim w owym 
społeczeństwie jest każdy człowiek – jak pracuje i jak żyje. 

 Niech towarzyszy Wam zawsze ta sama odwaga, która sta-
ła u początku Waszej inicjatywy, ale też i ta sama roztropność 
i umiarkowanie.

Watykan, 15 stycznia 1981 r. 
podczas spotkania z delegacją „Solidarności”

Portret Jana Pawła II towarzyszył stoczniowcom podczas 
sierpniowych strajków.
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Gdynia, 11 czerwca 1987 r.

skiej posługi. Spotykaliśmy 
się przy różnych okazjach. Jak 
mógłbym nie przyjechać na 
Jego beatyfikację... – Uczest-
niczyłam we wszystkich jego 
pielgrzymkach w Polsce, 
byłam na kilku audiencjach 
w Rzymie, na pogrzebie, dla 
mnie był on już za życia świę-
ty, to dzięki niemu upadł ko-
munizm i to on wprowadził 
nas do życia w świadomym 
chrześcijaństwie... – to tylko 
niektóre wypowiedzi polskich 
pielgrzymów.

Wśród grup polskich wi-
doczni byli gdańscy stocz-
niowcy, pielgrzymi z Pruszcza 
Gdańskiego, Chojnic, Ustki 
i z wielu innych miast. Sporą 
grupę stanowili mieszkań-
cy Nowej Huty, stworzonej 
w czasach komunistycznych 
jako modelu miasta bez Boga. 
Bóg tak chciał, że to właśnie 
tam, w Nowej Hucie, ksiądz 
Karol  Wojtyła odprawiał 
słynne pasterki przy zielonej 
budce, a następnie konsekro-
wał kościół wywalczony przez 
Sługę Bożego ks. Józefa Ku-
rzeję i społeczność Nowej 
Huty Mistrzejowic. To wła-
śnie tam użył pojęcia „nowej 
ewangelizacji”, która ma być 
zadaniem dla całego świata. 
Wprowadzając Kościół w trze-
cie tysiąclecie mówił o chrze-
ścijańskim miłosierdziu, które 
musi być dwustronne, polega-
jące nie tylko na dawaniu, ale 
i na braniu. 

Członkowie NSZZ „So-
lidarność” pielgrzymowali 
w większości indywidualnie, 
korzystając z biur podróży, 
rekomendowanych przez po-
szczególne struktury regional-
ne Związku. 

800 pielgrzymów wyru-
szyło z Warszawy pociągiem 
„Popiełuszko”. Wyjazd zorga-
nizowała Sekcja Krajowa Ko-
lejarzy NSZZ „Solidarność” 
razem z Duszpasterstwem Lu-
dzi Pracy Archidiecezji War-
szawskiej.

W kolejowej pielgrzymce 
wzięli udział związkowcy z ca-
łej Polski. Byli wśród nich ko-
lejarze, ludzie związani z dusz-
pasterstwem, księża, szeregowi 
członkowie Związku.

W uroczystościach na placu 
św. Piotra uczestniczyli człon-
kowie Prezydium Komisji Kra-
jowej. – Nie wyobrażam sobie, 
żeby miało nas tam zabraknąć. 
Gdyby nie Ojciec Święty, być 
może „Solidarność” w ogóle 
by nie powstała – podkreśla 
zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej Tadeusz 
Majchrowicz. 

Jan Paweł II zainspirował 
ludzi, aby dążyli do życia 
w prawdzie, co jest równo-
znaczne z życiem w wolności. 
A życie w wolności to pokony-
wanie lęku. 

Tekst i zdjęcia 
Maria Giedz
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Liczbę pielgrzymów oszacowano na ponad 2 miliony osób. 
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Jeden drugiego 
brzemiona noście

„Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie 
apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej 
solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a sko-

ro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc 
nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy 
„brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy dru-
gich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może 
być program walki ponad programem solidarności. Inaczej – ro-
sną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w 
sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze: gdy mówi się: naprzód 
„walka” – choćby w znaczeniu walki klas – to bardzo łatwo drugi 
czy drudzy pozostają na „polu społecznym” przede wszystkim 
jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trze-
ba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia 
– z którymi wspólnie należy obmyślać, jak „dźwigać brzemiona”. 
„Jeden drugiego brzemiona noście”.

Fragment homilii, Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.

Polsce potrzebna 
jest wielka zbiorowa 
solidarność

Ojciec Święty rozmawia z delegacją „Solidarności” przy 
sztandarze Związku. 

To właśnie dzięki solidarnej postawie ludzi pracy nastąpiły 
w roku 1989 radykalne zmiany społeczne i polityczne na naszym 
kontynencie, które w konsekwencji przyniosły wolność, suwe-
renność i niepodległość Polsce i narodom Europy Środkowej po 
długich dziesiątkach lat rządów totalitarnego systemu komu-
nistycznego. Polska i Europa stanęły wówczas w obliczu nowej 
rzeczywistości i ogromnej szansy dziejowej. Nie wolno nam tego 
zapomnieć. Idea „Solidarności” należy do polskiego dziedzictwa, 
jest dobrem, które zostało okupione ofiarą, cierpieniem, a nawet 
życiem wielu ludzi. Nie wolno nam tego dobra zmarnować. To 
dobro trzeba wciąż pomnażać, aby na stałe wrosło w glebę pol-
skich serc i w świadomość pokoleń obecnych i przyszłych. 

Audiencja dla przedstawicieli „Solidarności”
11 listopada 1996 r. 

Msza święta na gdańskiej Zaspie, obecnych było 
ponad milion wiernych.
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„Solidarność” otworzyła 
bramy wolności

Nie wolno nam również zapomnieć o historii najnowszej, 
do której należy przede wszystkim tragiczny Grudzień 
1970 roku i polegli wówczas na ulicach Gdańska i Gdy-
ni robotnicy, a także pełen nadziei sierpień 1980 roku 

i dramatyczny okres stanu wojennego. Czy jest miejsce bardziej 
stosowne, gdzie by można o tym mówić, jak nie tu, w Gdańsku. 
W tym bowiem mieście przed dziewiętnastu laty narodziła się „So-
lidarność”. Było to przełomowe wydarzenie w historii naszego Na-
rodu i dziejach Europy. „Solidarność” otworzyła bramy wolności w 
krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła mur ber-
liński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od cza-
sów drugiej wojny światowej. Nie wolno nam tego nigdy zatrzeć 
w naszej pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa 
narodowego. Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: nie ma wolno-
ści bez solidarności. Dzisiaj trzeba powiedzieć: nie ma solidarności 
bez miłości. Więcej, nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka 
i narodu bez miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie zapomi-
na, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie 
dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa 
jest do wspaniałomyślnego dawania. 

Pozdrawiam ludzi całego Wybrzeża, zwłaszcza ludzi morza. 
Niech zawsze szczęśliwie wracają do swych portów, do oczeku-
jących ich rodzin.

„Nie ma «Solidarności» bez miłości”.
Msza św. 5 czerwca 1999 r. w Sopocie 

Nie ma solidarności bez miłości – mówił Jan Paweł II 
w Sopocie.

Nie może zabraknąć 
„Solidarności”

Osobnym problemem jest często traktowanie pracowników 
wyłącznie jako siły roboczej. Zdarza się, iż pracodawcy w 
Polsce odmawiają podwładnym prawa do odpoczynku, do 

świadczeń lekarskich, a nawet do macierzyństwa. Czy nie ozna-
cza to ograniczania wolności, o jaką walczyła „Solidarność”?

(…) Niech mi będzie wolno powiedzieć, że dziś „Solidarność”, 
jeśli prawdziwie pragnie służyć narodowi, winna wrócić do swoich 
korzeni, do ideałów, jakie przyświecały jej jako związkowi zawo-
dowemu. Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, na-
uczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu 
na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie 
ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”.

Fragment przemówienia Jana Pawła II do związkowców 
z „Solidarności”, Watykan, 11 listopada 2003 r. 

Audiencja w 2003 r.
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Gdynia, Westerplatte, Zaspa, Sopot, Pelplin – czy to w okresie 
PRL, czy już w wolnej Polsce, pomorskie etapy kolejnych piel-
grzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny odciskały 
znaczące piętno w najnowszej historii naszego kraju. Do 1989 
r. obecność Papieża Polaka w miejscu narodzin „Solidarności” 
stanowiła dla komunistów mieszankę wybuchową, którą na-
zywali „kością niezgody”. Po 1989 r. Jan Paweł II przypominał, 
że o wywalczoną wolność trzeba stale zabiegać.

„sprzedać” propagandowo. Do 
końca trwały jednak negocjacje 
nad szczegółowym programem 
tej wizyty, dotyczące przede 
wszystkim obecności Jana 
Pawła II w miejscu najbardziej 
symbolicznym – pod pomni-
kiem Poległych Stoczniowców. 
Ten punkt udało się stronie ko-
ścielnej ostatecznie przeforso-
wać, ale np. spotkania Papieża 
z kapelanem „Solidarności” ks. 
prałatem Henrykiem Jankow-
skim na plebanii kościoła św. 
Brygidy – już nie.

Papieska wizyta była oczy-
wiście odpowiednio „zabez-
pieczona”. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych swoje działania 
prowadziło w ramach spra-
wy operacyjnej o kryptonimie 
„Zorza II” („Zorza I” była pro-
wadzona podczas pielgrzymki 
w 1983 r.). Działania te (na 
Pomorzu zaangażowany w nie 
był szczególnie Wydział IV 
SB, odpowiadający za walkę 
z Kościołem, a operacją oso-
biście kierował ówczesny szef 
Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych gen. Jerzy An-
drzejewski) polegały m.in. na 
standardowym zabezpieczeniu 
wydarzeń publicznych na tak 
masową skalę, jednak przede 
wszystkim skupiały się na zneu-
tralizowaniu potencjalnego po-
litycznego i społecznego efektu 
spotkań Polaków z Papieżem 
– starano się zmniejszyć liczbę 
uczestników papieskich mszy, 
utrudniając pielgrzymom do-
tarcie na nie (opozycjonistów 

aresztowano lub wzywano 
na komisariaty MO w innych 
miejscowościach), rekwirowa-
no solidarnościowe transparen-
ty, a zamiast nich wywieszano 
„esbeckie”, przygotowane 
rzekomo przez mieszkańców 
Trójmiasta, materiały z hasłami 
o „polskości Gdańska” itd. Mia-
ły one skierować uwagę opinii 
publicznej ku antyniemieckim 
nastrojom, wzmacniając tym 
samym legitymizację władzy 
komunistycznej.

Każdy ma swoje 
Westerplatte

Pomimo tak usilnych starań 
władz państwowych i partyj-
nych oraz resortu bezpieczeń-
stwa, właściwie każdy punkt 
papieskiej wizyty w Trójmieście 
w 1987 r. okazał się symbolicz-
ny i historyczny, a wiele wypo-
wiedzianych wówczas przez 
Papieża słów do dziś uważa 
się za jedne z najważniejszych 
w trakcie jego pontyfikatu.

12 czerwca Jan Paweł II 
spotkał się z młodzieżą na 
Westerplatte. „Każdy z was, 
młodzi przyjaciele, znajduje 
też w życiu jakieś swoje We-
sterplatte. Jakiś wymiar zadań, 
które trzeba podjąć i wypełnić. 
Jakąś słuszną sprawę, o którą 
nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od któ-
rej nie można się uchylić, nie 
można zdezerterować” – m.in. 
te słowa usłyszeli wówczas 
młodzi ludzie. Z pewnością 
zinterpretowali je w kontek-
ście moralnym, w odniesieniu 
do życia prywatnego, ale stało 
się to dla nich także impulsem 
do większej aktywności w ży-
ciu publicznym, do wzmożenia 
antykomunistycznej działalno-
ści. Czy to nie dzięki tym sło-
wom i temu spotkaniu tak silną 

Tu PAPIEŻ zdefiniował 
„Solidarność”

Słynne już słowa o Gdań-
sku jako „kości niezgody” 
wypowiedział w 1987 

r. ówczesny minister spraw 
wewnętrznych gen. Czesław 
Kiszczak w trakcie negocjacji 
ze stroną kościelną szczegółów 
trzeciej papieskiej pielgrzymki 
do Polski. Podczas poprzednich  
– w 1979 i 1983 r. – komuni-
styczne władze nie zgodziły się 
na przyjazd Karola Wojtyły do 
stolicy Pomorza, które w latach 
70. i 80. było symbolem i real-
nym centrum oporu. Jakie mogą 
być efekty spotkania kilkuset 
tysięcy osób z najważniejszym 
przywódcą religijnym świata 
w mieście (celowo używam tu 
„politycznego” języka), które 
pamięta zbrodnię Grudnia ’70 
i radość Sierpnia ’80? – kalku-
lowali komuniści. Jak realne 
były to kalkulacje, pokazała 
właśnie pielgrzymka z 1987 r., 
a zwłaszcza będąca jej częścią 
dwudniowa wizyta Papieża 
w Trójmieście.

„Zorza II” nad Papieżem

W 1987 r. Jan Paweł II 
przyjechał na Pomorze, gdyż 
Watykan i sam Ojciec Święty 
postawili władzom PRL swo-
iste ultimatum – jeśli i tym ra-
zem nie pozwolicie Papieżowi 
odwiedzić Gdańska, wizyta 
w ogóle nie dojdzie do skutku. 
Komunistom zależało na tej 
pielgrzymce, liczyli, że pomo-
że ona w zbliżeniu z Kościołem 
oraz że będzie ją można dobrze 

Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu „nie”. 
Człowiek może powiedzieć Chrystusowi „nie”. (…) I dlatego – za-
nim stąd odejdę, poproszę was, abyście całe to duchowe dziedzic-
two, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją 
i miłością (...).

W czasie ośmiu pielgrzymek Ojca Świętego do Polski wielo-
krotnie byłem poruszony i wzruszony, lecz ta pierwsza wywoły-
wała emocje niepowtarzalne. Stojąc w milionowej grupie uczestni-
ków mszy świętej na krakowskich Błoniach (10 czerwca 1979 r.), 
całym sercem i rozumem przyjmowałem słowa utwierdzające moją 
wiarę, a jednocześnie czułem się włączony w narodową wspólnotę 
– tę tysiącletnią i tę obecną. Włączony i odpowiedzialny. Jestem 
przekonany, że to duchowe bierzmowanie pomagało kształtować 
moją rodzinę (istniejącą wówczas od dwóch lat), lepiej wykony-
wać pracę ze studentami, a od września 1980 r. z entuzjazmem 
i zaangażowaniem podjąć – na zaproszenie starszego kolegi, Lecha 
Kaczyńskiego – działalność doradcy w Biurze Interwencji tworzą-
cego się Regionu Gdańskiego naszego Związku... 

Waldemar Uziak

Jest rok 2003. Jubileusz 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. 
Przewodniczę listopadowej pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do 
Watykanu i uczestniczę w spotkaniu z Ojcem Świętym. To zrozu-
miałe, że wygłoszone wówczas przez niego przemówienie utkwiło 
mi w pamięci najbardziej. Wypowiedział słowa, które uznaliśmy 
za program, a kiedy odszedł, za testament Jana Pawła II dla „So-
lidarności”. Mówił m.in.: 

Osobnym problemem jest często traktowanie pracowników 
wyłącznie jako siły roboczej. Zdarza się, iż pracodawcy w Pol-
sce odmawiają podwładnym prawa do odpoczynku, do świadczeń 
lekarskich, a nawet do macierzyństwa. Czy nie oznacza to ogra-
niczania wolności, o jaką walczyła „Solidarność”? Pozostaje 
wiele do zrobienia w tym względzie. Ten obowiązek spoczywa na 
władzach państwowych, na instytucjach prawnych, ale także na 
„Solidarności”, z którą świat pracy różnych sektorów związał 
wiele nadziei. Nie można tej nadziei zawieść.

Pracodawcy odmawiający pracownikom prawa do odpoczynku, 
świadczeń zdrowotnych i macierzyństwa. Czy to tylko pojedyn-
cze, odosobnione incydenty? Niestety, dzisiaj to zjawisko staje się 
świadomą polityką prowadzoną przez władze państwowe. 

Słynny „Pakiet Szejnfelda” z lutego 2008 r. (od nazwiska wice-
ministra gospodarki), forsującego w Sejmie rozwiązania znoszące 
w firmach poniżej 10 pracowników większość ochron kodeksu 
pracy, w tym zakaz zwalniania przed emeryturą oraz ogranicze-
nie prawa pracowników do roszczeń wobec pracodawcy, w tym 
kobietom w ciąży – w praktyce umożliwi ich zwalnianie. Związki 
zawodowe twardym ultimatum w Komisji Trójstronnej ds. Spo-
łeczno-Gospodarczych zablokowały sejmowe prace nad tym pro-
jektem.

Coraz groźniejszym zjawiskiem, istotnie ograniczającym prawo 
do wypoczynku i macierzyństwa, jest rosnąca plaga „fałszywego 
samozatrudnienia”, czyli tzw. kontraktów (głośna ostatnio spra-
wa protestujących pielęgniarek). Kodeks pracy w art. 22 stanowi 
jasno: Zatrudnienie do wykonywania pracy określonego rodzaju 
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę jest zatrudnieniem na 
podstawie stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej przez 
strony umowy. Stosowanie kontraktów przy zatrudnianiu pielę-
gniarek w szpitalach forsuje minister zdrowia wspierana przez 
premiera. 

Czy nie oznacza to ograniczania wolności, o jaką walczyła 
„Solidarność”?

Beatyfikacja Jana Pawła II to wielka radość dla całego Kościoła 
i wszystkich Polaków. Czy równie szczera będzie radość tych, któ-
rzy mówią wprawdzie o Największym z Polaków z wielkim sza-
cunkiem, ale równocześnie realizują politykę głęboko sprzeczną 
z nauczaniem Ojca Świętego. Obowiązkiem władz państwowych, 
instytucji prawnych i „Solidarności” jest robić wszystko, aby bro-
nić godności i praw pracowników, także prawa do wypoczynku 
i macierzyństwa. Jest bardzo wiele do zrobienia w tym względzie 
– jak mawiał Jan Paweł II. 

 Janusz Śniadek

Bronić godności 
pracowników

Człowiek jest wolny

Rok 1987. Jan Paweł II na ulicach Gdańska.

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T



19Nr 5/maj 2011

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II

„Dłonie są krajobrazem serca” – słowa Jana Pawła II urzekły mnie 
pięknem i prostotą tej niezwykłej metafory.

 Zanim kardynał z „dalekiego kraju” został przywódcą Kościoła Po-
wszechnego, kształtował swoją wrażliwość duchową i estetyczną, chło-
nąc polską poezję romantyczną. I choć, jak sam mówił, nie poświęcił się 
poezji bez reszty, była ona obecna w Jego życiu do końca. Wyjątkowe 
wyczucie słowa, różnorodność odcieni semantycznych i konstrukcji 
językowych oraz głębia przekazu – to cechy stylu tekstów Jana Pawła 
II, do których należy wracać często, nie tylko przy okazji tak doniosłej 
uroczystości, jaką jest beatyfikacja.

 Jaki „krajobraz serca” ukształtowały dłonie Jana Pawła II? Oczy-
wiście, pierwsze skojarzenie, które przychodzi mi na myśl, to dłonie 
„Najwyższego Kapłana” – błogosławiące wiernych, wyciągnięte  do 
tłumów gromadzących się na szlakach Jego pielgrzymek. Ludzie intu-
icyjnie wyczuwali, że dotyk tych dłoni może być najważniejszym zna-
kiem w ich życiu. Dziś wiemy, że było to dotknięcie świętości. Media 
wielokrotnie przypominają ujęcie, gdy mała czarnoskóra dziewczynka 
stojąca przy Papieżu wsunęła swoją małą rączkę w Jego dłoń, a On 
rozpromieniony odwzajemnił się radosnym uściskiem. I choć nigdy 
w życiu nie dotknęłam fizycznie tej dłoni, to ona wydobyła mnie z dna 
rozpaczy i bólu po śmierci ukochanego syna. Jestem o tym przekona-
na. Krajobraz serca tej świętości zapełniają zwykli ludzie – zagubieni, 
grzeszni, rozmodleni i niewierzący, bo jest to krajobraz miłości „która 
wszystko może”.

Przychodzi mi też na myśl inny obraz, z ostatnich dni Jana Pawła II 
– dłonie starego, umęczonego chorobą człowieka, dłonie zaciśnięte na 
krzyżu paschalnym. Te dłonie nakreśliły krajobraz wiary opartej na za-
ufaniu Stwórcy, który też cierpiał umierając. Wiara wyzwalająca z męki 
cierpienia wpisana jest w krajobraz serca Jana Pawła II, tego serca, które 
wybaczyło zamachowcowi, bo kochało każdego człowieka.

 Jakie są moje dłonie – przyjaźnie wyciągnięte do drugiego człowie-
ka czy zbyt często zaciśnięte ze złości? Jakie jest moje serce? Oplecione 
egoizmem czy światłem miłosierdzia?  Trzeba często zadawać sobie te 
pytania, by nie zatracić człowieczeństwa, bo przecież współczesność 
podsuwa nam wzorce dalekie od  postaw chrześcijańskich.

 Człowiek  nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny 
jest zawsze w jakimś aspekcie „twórcą samego siebie” –  te słowa Jana 
Pawła II to najlepsze podsumowanie rozważań.

Hanna Kowalewska-Minkiewicz

i ważną część trójmiejskiej opo-
zycji pod koniec lat 80. stanowili 
właśnie młodzi ludzie, skupieni 
m.in. w Niezależnym Zrzeszeniu 
Studentów i Federacji Młodzieży 
Walczącej? Większość działaczy 
tych młodzieżowych organizacji 
podkreślała później, że rok 1987 
pozwolił im się policzyć i zmobili-
zować, co zaowocowało chociaż-
by podczas strajków majowych 
i sierpniowych 1988 r. zaledwie 
kilkanaście miesięcy później.

Definicja Solidarności

Tak jak spotkanie z Papie-
żem na Westerplatte stało się 
motorem młodzieżowej działal-
ności antykomunistycznej, tak 
punktem odniesienia i swoiste-
go „restartu” dla całego ruchu 
„Solidarności” stała się papieska 
msza św. na gdańskiej Zaspie, 
również odprawiona 12 czerwca. 
Nie będzie przesady w stwier-
dzeniu, że to właśnie podczas 
tej mszy Jan Paweł II wyraził 
uniwersalną, a jednocześnie tak 
bardzo polską i „gdańską”, defi-
nicję Solidarności (wielka litera 
jest tu nieprzypadkowa, w owej 
papieskiej definicji nie chodziło 
bowiem „tylko” o instytucjonal-
ny ruch „Solidarności”, ale całą 
wielką ideę, jaką on reprezen-
tował). „Solidarność to znaczy 
jeden i drugi, a skoro brzemię, 
to brzemię niesione razem, we 
wspólnocie. A więc nigdy je-
den przeciw drugiemu. Jedni 
przeciw drugim. I nigdy brze-
mię dźwigane przez człowieka 
samotnie. (…) Nie może być 
walka silniejsza od solidarności” 
– mówił na Zaspie Papież i nie 
pozostawiał wątpliwości co do 
swojego stosunku do „Solidar-
ności”: „Umowy gdańskie (…) 
sięgają swą genezą do tragicz-
nego grudnia 1970 r. I pozostają 
wciąż zadaniem do spełnienia! 
(…) Mówię do was i mówię 
za was. (…) Modlę się za to 
szczególne, wielkie dziedzictwo 
polskiej »Solidarności«”. Do-
dajmy, że Papież wypowiadał te 
słowa z symbolicznego ołtarza 
w kształcie łodzi, do blisko mi-
lionowego tłumu zgromadzone-
go na „przedpolach” typowego 
komunistycznego blokowiska. 
Patrząc dziś chociażby na zdjęcia 
z tamtej pamiętnej mszy, wręcz 
widzi się siłę i solidarność, które 
musiały „rozlać się” po Pomorzu 
i podmyć fundamenty komuni-
stycznego systemu.

Siła milczenia

Kolejnym punktem progra-
mu 12 czerwca 1987 r. (nie cho-
dzi tu o kronikarską chronologię 
tego dnia, jakże naszpikowanego 
symbolami) była krótka obec-
ność Jana Pawła II przed po-
mnikiem Poległych Stoczniow-
ców. Papieski orszak zatrzymał 
się w pobliżu gdańskich Trzech 
Krzyży, a Ojciec Święty samot-
nie i w milczeniu złożył pod po-
mnikiem kwiaty oraz pomodlił 

się, oddając w ten sposób hołd 
ofiarom masakry z grudnia 1970 
r. Co ciekawe, w tak ważnym 
miejscu przyglądała się temu 
niewielka liczba osób, głównie 
mężczyzn, na dodatek odwróco-
nych do całej sytuacji plecami. 
Jak wiemy z akt operacji „Zorza 
II”, w większości byli to podsta-
wieni, przebrani w cywilne ubra-
nia, milicjanci i funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa.

Papieska wizyta na Po-
morzu w 1987 r. objęła nie 
tylko Gdańsk. Rozpoczęła się 
w Gdyni (zresztą Jan Paweł 
II nie wylądował na lotnisku 
w gdańskim Rębiechowie, tyl-
ko na gdyńskich Babich Do-
łach), gdzie 11 czerwca Papież 
odprawił mszę św. na skwerze 
Kościuszki. Ta eucharystia dla 
ludzi morza była niejako zapo-
wiedzią wspomnianej mszy dla 
ludzi pracy na gdańskiej Za-
spie. Również w Gdyni Ojciec 
Święty nawiązał do solidarno-
ści, mówiąc: „W imię przy-
szłości człowieka i ludzkości 
trzeba wypowiedzieć to słowo 
– solidarność. (…) Solidarność 
również wyzwala walkę. Ale 
nie jest to nigdy walka jeden 
przeciw drugiemu. Walka, któ-
ra traktuje człowieka jako wro-
ga i nieprzyjaciela, i dąży do 
jego zniszczenia. Jest to walka 
o człowieka, o jego prawa”. 

W trakcie tej pielgrzymki Jan 
Paweł II spotkał się także w Oliwie 
z abp. Tadeuszem Gocłowskim 
oraz Lechem Wałęsą, a w bazy-
lice Mariackiej w Gdańsku z ludź-
mi chorymi i cierpiącymi.

Tu rodziła się wolna 
Polska

Kolejna wizyta Papieża na Po-
morzu miała miejsce już w wolnej 
Polsce, niemal dokładnie 12 lat po 
pielgrzymce z 1987 r. – na począt-
ku czerwca 1999 r. W Gdańsku 
Jan Paweł II rozpoczynał wówczas 
swoje pielgrzymowanie po ojczyź-
nie. W powitalnym przemówieniu 
odniósł się do historycznej roli 
grodu nad Motławą, nawiązał do 
postaci św. Wojciecha, ale znacz-
ny fragment poświęcił historii naj-
nowszej, bezpośrednio związanej 
z „Solidarnością”. „Raduję się, że 
to pielgrzymowanie po ojczystej 
ziemi rozpoczyna się w Gdańsku, 
w mieście, które weszło na zawsze 
w dzieje Polski, Europy, a może 
nawet i świata” – mówił Papież 
na lotnisku w Rębiechowie. „Tu 
bowiem w sposób szczególny dał 
się słyszeć głos sumień wołają-
cych o poszanowanie godności 
człowieka, zwłaszcza człowieka 
pracy, głos wołający o wolność, 
o sprawiedliwość i o między-
ludzką solidarność. To wołanie 
obudzonych sumień zabrzmiało 
tak potężnie, że otworzyło prze-
strzeń upragnionej wolności, któ-
ra stała się i pozostaje nadal dla 
nas wielkim zadaniem i wyzwa-
niem na dzisiaj i na przyszłość. 
To tu właśnie rodziła się nowa 
Polska, którą dzisiaj tak bardzo 

się cieszymy i z której jesteśmy 
dumni”.

Nadal mówił za nas

5 czerwca 1999 r. podczas 
mszy na terenie hipodromu 
w Sopocie Ojciec Święty od-
niósł się zresztą i do tamtych 
wydarzeń, i do zmienionych 
realiów życia społeczno-po-
litycznego w Polsce. „Wtedy 
mówiłem do was, ale też w jakiś 
sposób za was. Dziś jest inaczej. 
I Bogu dzięki. Ze wzruszeniem 
o tym wspominam, świadomy 
wielkich rzeczy, jakie się doko-
nały w naszej ojczyźnie od tego 
czasu” – mówił Papież. To była 
chyba jego ostatnia pielgrzym-
ka do ojczyzny, w trakcie której 
był w pełni sił, mimo już znacz-
nie pogorszonego stanu fizycz-
nego. Dobrze jednak wiemy, że 
mówił za nas do końca, nawet 
gdy nie mógł wydobyć z siebie 
żadnego dźwięku, jak podczas 
błogosławieństwa na kilka dni 
przed śmiercią z okna swojego 
apartamentu w Watykanie.

6 czerwca 1999 r. Ojciec 
Święty odwiedził Pelplin, małe 
kociewskie miasteczko, będące 
jednak stolicą diecezji. Siłą rze-
czy nie musiał już w tak dużym 
stopniu jak wcześniej odnosić 
się do ogólnej sytuacji społecz-
no-politycznej. Jednak każdej 
osobie działającej publicznie 
i dziś przydałoby się zapewne 
przypomnienie papieskich słów, 
nawiązujących do znanej przy-
powieści biblijnej: „Budujcie 
dom waszego życia osobistego 
i społecznego na skale! A skałą 
jest Chrystus – Chrystus żyjący 
w swym Kościele. Kościół trwa 
na tych ziemiach od tysiąca lat. 
Przyszedł do was wraz z posłu-
gą świętego Wojciecha. Wyrósł 
na fundamencie jego męczeń-
skiej śmierci i trwa!”.

Powyższy wybór skupił 
się przede wszystkim na tych 
aspektach wizyt Papieża Polaka 
na Pomorzu, które odnosiły się 
w jakiś sposób do tematyki życia 
społeczno-politycznego i w naj-
większym stopniu wywołały 
bezpośrednią reakcję w prze-
strzeni publicznej. Tak jak „każ-
dy ma swoje Westerplatte”, tak 
każdy z nas ma zapewne w pa-
mięci inne słowa, inne spotkanie, 
inny kontakt z Janem Pawłem II, 
które dla niego były i są najważ-
niejsze. W przestrzeni publicz-
nej nie może zabraknąć tego 
dziedzictwa Jana Pawła, które 
w połączeniu ze spuścizną „So-
lidarności” (zresztą w znacznej 
mierze tożsamą i wypływającą 
z tych samych źródeł) powinny 
tworzyć fundamenty działalno-
ści społecznej w naszym kraju. 
Nie ma wolności bez Solidarno-
ści, a nie byłoby „Solidarności” 
– lub przynajmniej nie byłoby 
takiej „Solidarności” – bez Jana 
Pawła II.

Adam Chmielecki
Autor jest politologiem i nie-
zależnym publicystą

Nasze dłonie i serca 

Wśród wielu homilii, które Ojciec Święty kierował do nas, jako 
bardzo znamienne utkwiły mi w pamięci słowa z wizyty raczej rzadko 
wspominanej. Mówię o pielgrzymce do ojczyzny z 1991 roku, Kiedy 
Jan Paweł II po raz pierwszy przyjechał do wolnej już Polski. Była to 
wizyta bardzo trudna, bo relacjonowana przez wolne już media w spo-
sób, który zapożyczony był jeszcze od mediów reżimowych. 

Ojciec Święty skupiał się wówczas na rzeczach niezwykle waż-
nych dla nas. W oparciu o dekalog w każdym wystąpieniu odnosił 
się do ówczesnej sytuacji Polski, ale także do wyzwań, które stawiała 
przed Polakami przyszłość. Jan Paweł II powiedział podczas mszy św. 
w Warszawie 9 czerwca 1991 roku znamienne słowa o wolności, którą 
wówczas dopiero zaczęliśmy zagospodarowywać: „Egzamin z naszej 
wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją 
stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją czyniąc z niej dobry użytek”. 

Było to niejako doprecyzowanie słów, które skierował do nas 
kilka dni wcześniej, 7 czerwca w Kłodzku. Wówczas mówił o wol-
ności w odniesieniu do trudności, jakie zaczęły się piętrzyć w kraju: 
„Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć. Trzeba się uczyć być 
prawdziwie wolnym, trzeba się uczyć być wolnym tak, aby nasza 
wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem we-
wnętrznym, ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych”. 
Dodał też, że ta sprawa bardzo ciąży na światowej ekonomii. Od-
nosił się wprost bezpośrednio do pewnych uwarunkowań gospodar-
czych, przyszłości, jaką powinniśmy tworzyć jako Polacy.

Zwracał uwagę, że budując wolność w sferze ekonomicznej po-
winniśmy pamiętać, aby nie stać się jej niewolnikami. To później 
wielokrotnie przejawiało się w wielu wystąpieniach Ojca Święte-
go, kierowanych nie tylko do Polaków, ale do całego świata.

Jan Paweł II mówił o wolności, która musi być budowana 
w oparciu o sprawiedliwość społeczną, która sprawia, że wszyst-
kim żyje się lepiej. Że nie ma osób krzywdzonych, wyzyskiwa-
nych, że bogaci potrafią pochylić się nad biednymi i pomóc im. 
Mówił też o konieczności wykorzystywania wolności do budowa-
nia solidarności społecznej. Jan Paweł II podkreślał, że wolność 
to nie tylko niezależność państwowa czy osobista, a jej nadużycie 
może prowadzić do jej utraty. 

Krzysztof Dośla

Wolność jako zadanie
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BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II

Ogłoszenie decyzji przez 
Watykan o beatyfikacji 
Jana Pawła II wpłynęło na 
wzrost rozważań o zmar-
łym przed sześcioma laty 
Karolu Wojtyle, który zo-
stał Papieżem. Ważnym 
ku temu przyczynkiem jest 
fabularyzowany dokument 
„Jan Paweł II. Szukałem 
Was…”, wyświetlany w ki-
nach. 

Film wart obejrzenia. Z bar-
dzo ciekawymi współcze-
snymi zdjęciami miejsc, 

gdzie bywał Jan Paweł II, po 
których oprowadza nas narra-
tor – Krzysztof Ziemiec. Na 
pewno wzbogaca film ścieżka 
dźwiękowa. Do tego nie tylko 
głos samego Papieża, ale różne 
opinie, wspomnienia, jak i frag-
menty „Tryptyku Rzymskiego” 
czy Pisma Świętego. 

Zapewne na tę ocenę wpływa 
fakt, iż wolę oglądać dokumenty 
od biograficznych filmów  fabu-
larnych o JPII, jak dwuczęścio-
wy film z Piotrem Adamczy-
kiem w roli Ojca Świętego czy 
z Johnem Voightem. Chociaż 
obrazy te są też godne polece-
nia, to jednak oceniane dosyć 
krytycznie głównie z uwagi na 
pamięć, nieuchronne porówny-
wanie z obrazem Ojca Świętego 
w naszej świadomości. To chyba 
za wcześnie na takie przywoły-
wanie postaci naszego Papieża. 
I to takiego Papieża.

Bo nie jest łatwo pokazać 
świętość w dramatach biogra-
ficznych, co nieuchronnie pro-
wadzi do trochę takiego „cu-
kierkowatego” obrazu bohatera. 
Poza tym film fabularny opiera 
się na konflikcie, na przemia-
nie bohatera, jak przykładowo 
postać Kmicica w „Potopie” 
Henryka Sienkiewicza. Osób 
duchownych takich jak JPII 

najczęściej nie dotykają aż takie 
zawiłości życiowe.

Film dokumentalny szuka 
też napięć, konfliktu i tu bardziej 
można oddać głos samemu bo-
haterowi opowieści. Dokument 
Jarosława Szmidta pokazuje 
niezwykłą różnorodność posta-
ci Jana Pawła II. Akcentuje za-
sadnicze cechy tego pontyfikatu, 
w tym otwarcie na modlitwę i na 
doświadczenie przyrody – natu-
ry. Właściwie jedno warunkuje 
drugie – i odwrotnie. Jak ktoś 
wspomina, w trakcie jakiejś 
konferencji zastał Jana Pawła II 
modlącego się… w niedużym 
pomieszczeniu na narzędzia. 
Tam szukał ciszy i skupienia, 
chyba też ucieczki przed kame-
rami, które często odbierają ta-
jemnicę stanom medytacji. Ktoś 
inny wspomina, że czasami było 
słychać nawet pewne pomruki-
wania, westchnienia Papieża, 
jakby w modlitwie rozmawiał, 
a nawet wadził się trochę z Pa-
nem Bogiem.

Ileż jest zdjęć Ojca Święte-
go zapatrzonego w fale morza, 
nad strumieniami, spoglądają-
cego ze szczytów gór. W takich 
sytuacjach i stanach człowiek 
bardziej otwiera się na pytania 
metafizyczne, dotyczące swego 
miejsca we wszechświecie. Film 
akcentuje, że Jan Paweł II był 
człowiekiem modlitwy, że mamy 
do czynienia z prorokiem. 

Jego siłę, charyzmę ogląda-
my podczas pierwszej wizyty 
w Meksyku w 1979 roku, gdzie 
mówi twarde słowa pod adre-
sem przedstawicieli tzw. teologii 
wyzwolenia, czy gdy wskazuje 
młodzieży, że ważniejsza od 
użycia jest miłość. Prorok nie 
płynie z prądem, ma odwagę 
mówić rzeczy niepopularne, ale 
dla niego prawdziwe.

Inne jego cechy, które uka-
zuje dokument, to skromność, 

otwartość – bycie sobą. Nie 
boi się przyznać do błędu, jak 
w pierwszych chwilach po wy-
borze na Papieża, gdy mówi, 
„Jeżeli popełnię błąd, poprawcie 
mnie”. „Przybyłem z dalekiego 
kraju” – dodaje.

Wiemy skąd, bo przecież 
tym dalekim krajem jest Polska, 
która była wciąż obecna w jego 
pontyfikacie. Kraju zniewalane-
go wcześniej przez totalitaryzm 
hitlerowski, później – sowiecki. 
Może przez ten rodowód JPII 
miał takie wyczulenie na krzyw-
dę ludzką, zrozumienie dla isto-
ty człowieczeństwa. Zdawał się 
mówić, że wie, iż każdy jest 
ECCE HOMO. Także ten chory, 
biedny, okłamywany przez różne 
ideologie. 

Film przypomina, jak Jan pa-
weł II był otwarty na młodość, 
na dzieci. Stąd tak do niego 
lgnęły, stąd mowa dzisiaj o po-
koleniu JPII. Widział w nich 
nadzieję, ale sam też ją niósł dla 
nich. Młode pokolenie wyczuwa 
ludzi autentycznych, którzy nie 
boją się pokazywać zwykłych 
człowieczych uczuć. Stąd ta wy-
miana energii podczas różnych 
spotkań, co też obserwujemy 
w filmie.  

Przypominał, abyśmy otwie-
rali drzwi na nauczanie Chrystu-
sowe. Był nauczycielem w naj-
lepszym tego słowa znaczeniu 
Nie pouczał, raczej delikatnie 
wskazywał drogę i prowadził 
przez własny przykład. Dlatego 
starał się szanować korzenie, 
także te związane z „małymi 
ojczyznami”. Ile razy, także 
w tym dokumencie, widzimy 
go, gdy ubiera jakiś fragment 
stroju regionalnego w dalekim 
kraju. Radują go tańce w Afry-
ce, już nie mówiąc o miłości do 
góralszczyzny.

Dokument mocno akcentuje 
dążenie Papieża do porozumie-

   
Słowem dotrzeć do serc
i umysłów

Habemus Papam! – któż nie pamięta tych słów wypo-
wiedzianych 16 października 1978 r. w Watykanie. Od 
tego czasu z uwagą wsłuchiwaliśmy się w to, co mówił 
do nas Jan Paweł II – Papież z Polski.

Język Jana Pawła II fascynuje językoznawców, socjolo-
gów, psychologów, polityków. 

Przyjrzyjmy się kilku osobliwościom stylu Papieża. 
Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, 2 czerwca 1979 

r., padły słynne później słowa: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, 
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego 
Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz 
z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!, a 12 czerwca 1987 r. 
na Westerplatte Jan Paweł II mówił: Ta moc jest potrzebna, 
ażeby samemu umieć docierać do źródeł poznania prawdziwej 
nauki Chrystusa. Ta moc jest potrzebna, by żyć we wspólnocie 
Kościoła. Ta moc jest potrzebna, by żyć na co dzień odważnie. 
Ta moc jest potrzebna, by apostołować w swoim otoczeniu. Ta 
moc jest potrzebna, aby od siebie wymagać.

Środkiem retorycznym dominującym w przytoczonych 
wypowiedziach jest powtórzenie. W drugim fragmencie 
powtarzają się zarówno słowa „Ta moc jest potrzebna”, jak 
i konstrukcja zdania: zdanie podrzędnie złożone okoliczniko-
we celu, zaczynające się od: by, ażeby, aby. Charakterystyczne 
są tu także stosunkowo krótkie zdania.

W pierwszym fragmencie również występują powtórzenia, 
choćby: czasownik „wołam” i zaimek „ja”, ale tu można zaob-
serwować jeszcze inne cechy stylu, na przykład: bezpośredni 
zwrot do słuchaczy, wyrażony zaimkiem „wami” oraz zdania 
rozkazujące wyrażające emocjonalne zaangażowanie nadawcy 
wypowiedzi oraz prośbę połączoną z poleceniem, rozumia-
ną między innymi jako: prośbę do Boga oraz nawoływanie 
słuchaczy do nawrócenia się, wezwanie ich do odważnego 
działania.

Charakterystyczne dla stylu Ojca Świętego były pytania re-
toryczne, na przykład: Czyż słowa te nie współbrzmią głęboko 
z tamtymi: do końca umiłował? albo Czyż nie chodziło o wszyst-
ko, co odpowiada godności ludzkiej pracy? (Szczecin, 1987 r).

Na koniec warto zwrócić uwagę na typową dla stylu Papie-
ża modalność, czyli niezwykle subiektywny stosunek przema-
wiającego do tego, co było treścią jego wypowiedzi. Mamy 
tego przykład w pierwszym, powyżej cytowanym fragmen-
cie – wypowiedzi nacechowanej emocjonalnie, gdzie Papież 
używa czasownika w pierwszej osobie: „wołam”, zaimka „ja” 
i trybu rozkazującego: „niech zstąpi”. Profesor Jan Miodek 
zwracał uwagę na to, że modalność w przemówieniach Jana 
Pawła II wyrażana jest często przez czasowniki typu: chcieć, 
pragnąć, móc. Przyjrzyjmy się im: O jakże bardzo pragnę, 
drodzy Rodacy, jakże bardzo pragnę tego, ażeby w programie 
tym wypełniał się z dnia na dzień i z roku na rok Apel Jasno-
górski. O jakże bardzo pragnę ja, który życie, wiarę i język 
zawdzięczam polskiej rodzinie (Częstochowa, 1979 r.); Pragnę 
więc od razu powiedzieć, że przybywam do całej mojej Ojczy-
zny i wszystkich Polaków (Okęcie, 1983 r.); Chcę w to nasze 
spotkanie włożyć całe serce (Kraków, 1987 r.).

Wypowiedzi Jana Pawła II porywały tłumy i każdego 
słuchacza z osobna, były zrozumiałe, dosadne, chciałoby się 
powiedzieć, że nasz Papież potrafił „odpowiednie dać rzeczy 
słowo” i tchnąć w nie ogromną siłę przekonywania, by docie-
rały do serc i umysłów.

Barbara Ellwart

Jan Paweł II
FILM

nia między religiami, do doko-
nania rachunku sumienia przez 
sam Kościół katolicki.  

Poprzez życie Papieża 
mogliśmy zobaczyć duchowy 
stan świata. Wielkość i pięk-
no, ale też zagrożenia. Także 
i to, iż czasami religie stają się 
orężem walki czy interesów 
polityczno-ekonomicznych. 
Może dlatego dzisiaj, tym bar-
dziej po tragedii smoleńskiej, 
tak bardzo brakuje Jana Pawła 
II. Brakuje przestrzeni środka, 

jaką wyznaczał samą świa-
domością, że jest obecny. Że 
przyjedzie, napomni tych, któ-
rzy w języku, w upolitycznia-
niu rzeczywistości, idą za dale-
ko. Żyjemy w takim poczuciu 
BRAKU. Widzimy też, że nie 
zawsze jest tak, jak już ktoś 
powiedział, że Jan Paweł II 
zamknął oczy, a nam je otwo-
rzył. Może czas wiosennego 
przeżywania jego beatyfikacji 
coś w nas odmieni?

Wojciech Książek
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Surowa bryła kościoła 
Mariackiego z potężny-
mi murami góruje nad 

Gdańskiem. Często mówi się 
o niej, że to „korona miasta”. 
Fascynuje, przyciąga uwagę, 
zaprasza. Ktoś, kto ogląda ją 
tylko z zewnątrz, nie przypusz-
cza, że jej wnętrze kryje ponad 
700 zabytkowych dzieł sztuki. 

Ta niezwykła świątynia zo-
stała bardzo zniszczona i roz-
grabiona podczas II wojny 
światowej. Odbudowywano 
ją w kilku etapach i proces ten 
jeszcze się nie zakończył. Nadal 
trwa przywracanie świątyni do 
stanu pierwotnego. Do dzisiaj 
brakuje w kościele wielu ele-
mentów z bogatego wyposa-
żenia wywiezionego ponad 60 
lat temu w różne strony świata, 
m.in. do Warszawy. Na szczę-
ście 80 procent dawnego wypo-
sażenia udało się uratować. 

Rzesze naukowców badają 
kościół pod względem kon-
strukcji – jest to budowla halo-
wa, czyli z nawami o tej samej 
wysokości; pod względem bu-
dowy sklepień – w transepcie 
oraz w prezbiterium znajdują 
się sklepienia sieciowe o boga-
tym układzie żeber, w nawach 
bocznych sklepienia kryszta-
łowe; odkrywają ukryte pod 
tynkiem stare malowidła – np. 
malarstwo ścienne w kaplicy 
św. Jadwigi; opisują gotyckie 
ołtarze i rzeźby. Część obiek-
tów zaginęła bezpowrotnie. 
Pozostałe w większości wró-
ciły do świątyni, aczkolwiek 
kilka ołtarzy nadal znajduje 
się w przysłowiowej konser-
wacji w muzeach Warszawy 
i Gdańska. 

„Bój” pomiędzy władzami 
Kościoła a muzeami toczy się 
od lat o tryptyk z przedsta-
wieniem Sądu Ostatecznego 
Hansa Memlinga, który pod 
koniec XV w. zamiast do Flo-
rencji trafił do Gdańska. Z nie-
wiadomych przyczyn władze 
muzeum twierdzą, że to ich 
własność, chociaż ponad 500 
lat temu został podarowany 
gdańskiemu kościołowi. O ile 
mi wiadomo, w tym czasie 
gdańskiego muzeum nie było. 
Ponadto, jeśli już ktoś mógłby 
rościć pretensje do zabytku, to 
florentczycy. Decyzja oddania 
bazylice obrazu Memlinga, 
a także gotyckiego ołtarza św. 
Elżbiety oraz barokowej rzeź-
by Matki Boskiej z żyrandola, 
należy do marszałka i radnych 
województwa pomorskiego. 

Pozostałe obiekty wywie-
zione pod koniec lat 40. XX 
w. do Warszawy, jak się po-
daje: „do konserwacji”, są do 
dzisiaj tam przetrzymywane. 
Wśród nich znajduje się dyptyk 
Winterfeldów, retabulum z oł-
tarza św. Kosmy i Damiana, 
ołtarz św. Rajnolda czy obraz 
„Tron Łaski”. Obiekty te zo-
stały uznane za mienie porzu-
cone i poniemieckie. Czyżby 
warszawscy muzealnicy zaak-
ceptowali włączenie Wolnego 
Miasta Gdańska przez Adolfa 
Hitlera w 1939 r. do Rzeszy 
Niemieckiej i uważają, że akt 
ten nadal obowiązuje? Na 
dodatek domagają się, aby 
oddano kilkanaście obiektów 
znajdujących się w bazylice 
Mariackiej w Gdańsku. Sprawa 
trafiła do sądu, chociaż ponoć 
pozew wycofano.

– Nie chcemy wchodzić na 
drogę sądową, bo proces byłby 
wieloletni i bardzo kosztowny 
– wyjaśnia ks. infułat Stani-
sław Bogdanowicz, proboszcz 
parafii Mariackiej w Gdańsku. 
– Wadium wniesione tylko za 
Piękną Madonnę zrujnowałoby 
obie strony i skończyłoby się 
w instancjach europejskich. Po-
nadto Muzeum Narodowe nie 
jest właścicielem tych zabytków. 
Kwestia ta już została rozstrzy-
gnięta, gdyż muzeum nie posia-
da żadnego aktu nadania. Jeśli 
mówimy o dekrecie dotyczącym 
mienia poniemieckiego i porzu-
conego, to właścicielem mógłby 
być jedynie Skarb Państwa, a nie 
muzeum, czyli decyzja należy 
do ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego. Minister Bogdan 
Zdrojewski prosił, aby podpisać 
kwit depozytowy na 30 lat, ale 
akt ten nie miałby mocy praw-
nej, gdyż proboszcz nie jest wła-
ścicielem zabytków, a jedynie ich 
administratorem i nie może nimi 
dysponować według swojego 
uznania. Ponadto, czy kolejny 
minister będzie respektować de-
cyzję obecnego? 

Gdy brakuje dobrej woli, 
spór jest nie do rozwiązania, 
więc zanim zakończy się ab-
surdalna walka mająca na celu 
odebranie bazylice dzieł stwo-
rzonych specjalnie dla niej, 
przejdźmy się po świątyni, po-
dziwiając artyzm dawnych mi-
strzów. Wszystkich obiektów 
nie sposób omówić. Skupmy 
się na tych najważniejszych.

Proponuję zatrzymać się 
przy kaplicy św. Anny, w któ-
rej znajduje się kamienna 
rzeźba gotycka Pięknej Ma-

donny Gdańskiej z ok. 1420 
r., wykonana przez nieznanego 
mistrza, przemalowana w do-
bie baroku. Ten sam rzeźbiarz 
wykonał nieco wcześniej inne 
dzieło – Gdańską Pietę. Notabe-
ne starszą o 70 lat od piety wa-
tykańskiej. Na filarze transeptu 
wisi niezwykły obraz – „Ta-
blica 10 przykazań”, powstały 
pod koniec XV w. Dzieło to 
dokumentuje życie codzienne 
gdańszczan, ukazując ówczesny 
ubiór – modne stroje kobiece, 
a także wyposażenie gdańskich 
wnętrz. Równie wspaniałym 
obiektem malarskim jest „Tabli-
ca jałmużnicza” pędzla Antona 
Möllera z 1607 r. Malowidło 
zostało wykonane na drewnia-
nej desce i przedstawia alego-
rię wiary, alegorię miłosierdzia 
oraz 7 uczynków miłosierdzia. 
Całość wieńczy scena Sądu 
Ostatecznego. Poniżej malo-
widła umieszczono inskrypcję, 
mówiącą o składaniu ofiary do 
stojącej pod tablicą skarbony, co 
uznaje się za równoznaczne ze 
spełnieniem dobrego uczynku. 
Pieniądze te przeznaczano na 
utrzymanie przytułków, szkół 
i szpitali dla biednych, zaopa-
trzenie ubogich w niezbędną 
odzież oraz opłacenie usług 

Zbliża się okres urlopów, więc coraz więcej naszych znajomych zacznie odwiedzać Trójmiasto. 
Zaproponujmy im spacer po gdańskich świątyniach. Zacznijmy od największego kościoła 
ceglanego na świecie, wzniesionego w dobie późnego gotyku (lata 1343-1502), czyli od ba-
zyliki Mariackiej w Gdańsku. Ten znakomity obiekt ze wspaniałym wyposażeniem codziennie 
przyciąga setki, a czasem i tysiące turystów, wśród których wzbudza najróżniejsze emocje.

Magiczna BAZYLIKA
Bazylika Mariacka – wnętrze – baptysterium.

i teatru figur. Zostało ukoń-
czone w 1470 r. i łączy się 
z interesującą legendą. Na-
przeciwko zegara, przy murze 
oddzielającym kaplicę św. 
Doroty od nawy transeptu, 
stoi nagrobek rodziny Bahrów 
autorstwa Abrahama van den 
Blocke, datowany na 1620 r. 
Ciekawostką jest to, że do 
dzisiaj żyją potomkowie owej 
rodziny. Jednym z nich jest Je-
rzy Bahr, socjolog z Krakowa, 
polski dyplomata, współpra-
cownik Radia Wolna Europa, 
który w latach 2006-2010 był 
ambasadorem RP w Moskwie.

Poza nagrobkami czy pły-
tami nagrobnymi w bazylice 
znajduje się kilkadziesiąt zna-
komitych epitafiów poświę-
conych wybitnym postaciom. 
Nie są to tylko tablice upa-
miętniające zmarłych, bowiem 
bazylika to wielka nekropolia. 
Pod podłogą kościoła zostało 
pochowanych ponad 5 tysię-
cy gdańszczan. Zupełnie od-
mienny charakter ma kaplica 
św. Doroty, gdzie obok ołtarza 
Matki Boskiej Ostrobramskiej 
z 1961 r., przed którym w sta-
nie wojennym odbywały się 
msze św. w intencji ojczyzny, 
znajdują się obiekty związane 

pogrzebowych, zgodnie z tym, 
co zostało zobrazowane na me-
dalionach.

Chodząc po bazylice trudno 
nie zauważyć ołtarza główne-
go, monumentalnego rzeźbiar-
sko-malarskiego dzieła mistrza 
Michała z Augsburga i jego 
warsztatu, powstałego w latach 
1510/17. Scena główna przed-
stawia grupę koronacji Naj-
świętszej Marii Panny, złożoną 
z ponadnaturalnej wielkości 
rzeźb Chrystusa, Marii i Boga 
Ojca. Przy filarze zamykającym 
część prezbiterialną znajduje się 
kolejny zabytek – gotycki sa-
kramentarz, czyli tabernakulum 
w formie drewnianej, wysokiej 
na ponad 8 metrów, wieżyczki. 

Niebywałą atrakcję tury-
styczną stanowi zegar astro-
nomiczny Hansa Düringera, 
umieszczony na zachodniej 
ścianie zakrystii. To trzykon-
dygnacyjne dzieło składa się 
z kalendarium, planetarium 

z najnowszą historią. Obok 
sarkofagu Macieja Płażyń-
skiego stanął kontrowersyjny 
pomnik ofiar katastrofy pod 
Smoleńskiem dłuta Andrzeja 
Renesa. Gazety rozpisują się, 
że jest monumentalny. Histo-
rycy sztuki sprzeciwiają się 
jego istnieniu, bo wprowadza 
dysonans. W rzeczywistości 
nieźle trzeba się naszukać, aby 
go znaleźć. Umieszczony przy 
ścianie, pod dużym oknem, 
schowany za czarnym sarko-
fagiem, ginie wśród nagroma-
dzonych w kaplicy obiektów. 

– Za 50 lat historycy sztuki 
już nic nie powiedzą, bo pomnik 
ten będzie zabytkiem podlegają-
cym ochronie – mówi ks. Bog-
danowicz. – Będzie świadczyć 
o dobrej sztuce współczesnej, 
reprezentowanej przez jednego 
z lepszych rzeźbiarzy, ucznia 
Antoniego Kenara.

Tekst i zdjęcia 
Maria Giedz

Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej i sarkofag 
Macieja Płażyńskiego.
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Stanowisko ZRG w sprawie 
prywatyzacji w Porcie Gdynia

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ocenia ne-
gatywnie wieloletni konflikt pomiędzy Zarządem Morskiego 
Portu Gdynia S.A. a związkami zawodowymi w  odniesieniu 
do  prywatyzacji spółek portowych, w którym działania ZMPG 
S.A.  eskalują niepokoje społeczne, a także szkodzą szeroko 
rozumianemu interesowi gospodarki morskiej i regionalnej.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera 
działania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Por-
tu Gdynia  w sporze dotyczącym prywatyzacji Spółki WUŻ 
– Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia  
Spółka z o.o. zmierzające do:
� utrzymania miejsc pracy pracowników poprzez podpisa-

nie przez związki zawodowe pakietu  gwarancji pracow-
niczych oraz inwestycje polegające na budowie nowych 
jednostek gwarantujące rozwój spółki

� bezwarunkowego zachowania Naszej Narodowej  Polskiej 
Bandery na jednostkach pływających

� zachowania dotychczasowej siedziby spółki (Port Gdynia)
� utrzymania przedmiotu działalności spółki w zakresie ho-

lowań portowych i pełnomorskich oraz usług cumowni-
czych na dotychczasowym poziomie.
Wobec zagrożenia utraty polskiej bandery przez jednostki 

pływające WUŻ Gdynia i braku gwarancji pracowniczych, Za-
rząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postuluje do 
Ministerstwa Skarbu Państwa o rozważenie celowości dalszej 
prywatyzacji spółek portowych.

Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

– Port przehandlował polską banderę i siedzibę spółki 
w Gdyni – mówi Mariusz Połom, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” WUŻ – Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych 
i Portowych Gdynia sp. z o.o. 4 kwietnia br. w obronie 
spółki ok. 250 portowców protestowało przed siedzibą 
zarządu.

Zdaniem związkowców przeprowadzona przez Zarząd Morskie-
go Portu Gdynia SA prywatyzacja spółki WUŻ – PUŻ, zajmu-

jącej się usługami holowniczymi, nie chroni pracowników przed 
zwolnieniami, nie gwarantuje dotychczasowej działalności firmy 
ani jej rozwoju, ale też nie zabezpiecza interesu Skarbu Państwa. 
Żądali zamknięcia przetargu. 

– Nie ma pewności, czy nowy właściciel zachowa narodo-
wą polską banderę na jednostkach pływających ani też siedzibę 
w Gdyni. Nie zgadzamy się na prywatyzację spółki, która dobrze 
sobie radziła i miała zyski – mówi Mariusz Połom.

„Solidarność” od kilku już lat wskazuje na problemy związane 
z prywatyzacją spółek portowych. Według niej, należy rozważyć 
celowość prywatyzacji tak specyficznej strategicznej spółki, jaką 
jest firma holownicza. Jednocześnie związkowcy domagają się za-
stosowania procedury prywatyzacyjnej, w której oceniany będzie 
pakiet gwarancji pracowniczych oraz inwestycje, a nie jedynie 
cena za udziały.

Wobec zagrożenia utraty polskiej bandery przez jednostki pły-
wające WUŻ Gdynia i braku gwarancji pracowniczych Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postulował, by Mini-
sterstwo Skarbu Państwa rozważyło celowość dalszej prywatyzacji 
spółek portowych. Rozmowy w ministerstwie prowadzili także 
związkowcy z KZ „S” WUŻ – PUŻ Gdynia. Zostali wysłuchani, 
żadna decyzja nie zapadła.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA w odpowiedzi na petycję 
wręczoną przez protestujących związkowców odpowiedział, że  
podtrzymuje swoją decyzję o prywatyzacji. W tej sytuacji związ-
kowcy oflagowali zakład pracy oraz holowniki portowe. Podob-
ną decyzję w ramach akcji solidarnościowej podjęli portowcy 
z Gdańska.

(oz), (jw)

PIKIETA PORTOWCÓW W GDYNI

ZWIĄZEK

Holowniki 
bez polskiej 
bandery?

Przedstawienie założeń 
nowej ustawy dotyczą-
cej przekształceń w pla-
cówkach służby zdrowia 
było głównym tematem 
spotkania członków Ra-
dy  Regionalnej Sekcji 
Służby Zdrowia Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” z Hanną Zych-
-Cisoń, wicemarszałkiem 
województwa pomorskie-
go, które odbyło się 21 
kwietnia  w siedzibie „So-
lidarności”.
 
– Nie wyobrażam sobie 

wprowadzania nowej ustawy 
bez konsultacji z partnerami 
społecznymi, dlatego zado-
wolona jestem, że doszło do 
dzisiejszego spotkania – po-
wiedziała Hanna Zych-Ci-
soń.  Nawiązując do deklara-
cji pani marszałek Mirosław 
Madej, przewodniczący  Re-
gionalnej Sekcji Służby Zdro-
wia, wręczył jej kopię porozu-
mienia, które ponad rok temu 
zawarł Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” z Urzędem Mar-

SŁUŻBA ZDROWIA

Po planie B plan C
szałkowskim Województwa 
Pomorskiego, zapewniające 
ochronę pracownikom zatrud-
nionym w placówkach służby 
zdrowia, które w wyniku prze-
kształceń zmienią właściciela.  
Pani marszałek obiecała zapo-
znać się z dokumentem.

Po zawetowaniu jeszcze 
przez prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego  ustawy, która 
zakładała  obligatoryjne prze-
kształcanie szpitali w spółki 
prawa handlowego i przeka-
zanie decyzji o ich przyszło-
ści w ręce samorządów, rząd 
premiera Tuska przyjął w tej 
sprawie rozporządzenie, tzw. 
plan B. W marcu  br. Sejm 
przyjął ustawę, którą nazwano 
planem C. Z głównymi zało-
żeniami nowej ustawy zapo-
znał związkowców Zbigniew 
Krzywosiński z Departamentu 
Zdrowia UM. Zgodnie z nowy-
mi uregulowaniami prawnymi 
przekształcanie szpitali w spółki 
nie będzie obligatoryjne. Jeżeli 
jednak nie będą się one bilan-
sować, a samorząd nie pokryje 
ich zobowiązań wynikających 

z ujemnego wyniku finanso-
wego, będzie musiał je zlikwi-
dować lub przekształcić.

Związkowców najbardziej 
interesowała kwestia zabezpie-
czenia pracowników, a przede 
wszystkim pacjentów po wpro-
wadzeniu nowej ustawy.

W drugiej części spotkania 
Hanna Zych-Cisoń odpowiada-
ła na pytania dotyczące między 
innymi harmonogramu prze-
kształceń szpitali oraz sytuacji 
konkretnych placówek służby 
zdrowia. – Spotkanie z panią 
marszałek oceniam pozytywnie. 
Tym bardziej że uzyskaliśmy 
deklarację, iż takie spotkania 
odbywać się będą przynajm-
niej raz na kwartał – mówi 
Mirosław Madej. – Ponadto 
mieliśmy możliwość porozma-
wiania o problemach pracowni-
ków służby zdrowia. Obecnie 
najbardziej palącą sprawą jest 
sytuacja przychodni specjali-
stycznej Intermedica, której 
grozi przeniesienie. Nas jako 
związkowców niepokoi los 
pracowników tej placówki.

Małgorzata Kuźma

leży na przeciwdziałaniu dum-
pingowi pracowników. Coraz 
większym problemem staje się 
również tzw. samozatrudnienie. 
– Układy zbiorowe nie dotyczą 
osób pracujących na tzw. samo-
zatrudnieniu – mówi Christian 
Benzgtzelius. – Zdarza się, że 
pracodawca płaci osobie, która 
podlega układowi zbiorowemu, 
20 euro za godzinę, a samoza-
trudnionemu 5 euro. 

W czasie kwietniowej wizy-
ty szwedzcy i polscy związkow-
cy rozmawiali o budowie syste-
mu informacyjnego dla naszych 
pracowników budowlanych, ale 
także wzajemnym uznawaniu 
kwalifikacji. Wymienili również 
doświadczenia dotyczące po-
zyskiwania członków związku 
oraz usług, które świadczą na 
rzecz związkowców.

Małgorzata Kuźma

Przeciw dumpingowi
Stworzenie systemu infor-
mowania o prawach, jakie 
mają polscy pracownicy po-
dejmujący pracę w Szwecji, 
to główny cel współpracy, 
którą nawiązali przedsta-
wiciele NSZZ „Solidarność” 
i szwedzkiego związku bu-
dowlanych Byggnads.
– Pracodawcy w Szwecji czę-

sto wykorzystują to, że pracow-
nicy z Polski nie znają języka, 
ale również praw im przysługu-
jących. Zagraniczni pracownicy 
nie wiedzą do kogo się zwrócić  
i gdzie szukać pomocy. Dlate-
go postanowiliśmy nawiązać 
współpracę z „Solidarnością”, 
aby dotrzeć do jak największej 
rzeszy Polaków, chcących pod-
jąć pracę w Szwecji – mówił 
Christian Benzgtzelius, prze-
wodniczący sztokholmskiego 
oddziału szwedzkiego związku 
budowlanych Byggnads, który 
przebywał w Gdańsku na po-
czątku kwietnia. 

W Szwecji warunki pracy 
i wynagradzania regulowane 
są przez porozumienia zawie-
rane przez związki zawodowe 
i organizacje pracodawców. Za-
grożeniem dla tego systemu jest 
napływ pracowników z krajów 
biedniejszych, między innymi 
Polski. Pracodawcy zatrudniają 
ich na warunkach odbiegających 
od tych zawartych w układach 
zbiorowych. Dlatego szwedz-
kim związkom zawodowym za-

Byggnads 
Byggnads jest związkiem zawodowym  pracowników 

budowlanych w Szwecji, skupiającym 110 tys. członków, co 
stanowi 80 procent osób pracujących na budowach. Coraz 
częściej członkami Byggnads stają się polscy budowlańcy.

ZBIGNIEW MAJCHRZAK, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu  Budownictwa 
i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” 

– Zamierzamy wspólnie pokazywać dobre praktyki i pro-
mować pracodawców z branży budowlanej, którzy honorują 
prawo. Planujemy również utworzyć bank z informacjami na 
temat nieuczciwych pracodawców i pośredników.

Polscy i szwedzcy związkowcy.
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ZWIĄZEK

– Liderzy związkowi w zakładach pracy muszą być blisko 
pracowników. Ażeby poznać ich problemy, trzeba po pro-
stu iść do nich i z nimi rozmawiać. Większość pracowników 
znam po imieniu. Staram się być wśród nich na co dzień 
– opowiada Benedykt Kerlin, przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „S” Fabryki Mebli Okrętowych Famos w Sta-
rogardzie Gdańskim. 

dziećmi, organizuje „zrzutki” 
dla nagle i dramatycznie po-
krzywdzonych przez los.

–  Przynależność do „Soli-
darności” zobowiązuje – mówi 
Tomasz Gliński. – Dlatego 
staramy się pomagać innym, 
także spoza firmy. Przykładem 
może być włączenie się naszej 
komisji w akcję pomocy dla 
osób dotkniętych ubiegłorocz-
ną powodzią.

na to, że wiele kontraktów na 
budowę statków nie przy-
niesie zysku, a strona polska 
musiała dostarczać na okręty 
wyposażenie o najwyższym 
standardzie, otrzymując za to 
śmieszne pieniądze.   

Dzięki wieloletnim stara-
niom o wysoką jakość mebli 
już na początku lat 90. Famos 
zaczął szukać nowych odbior-
ców na swoje produkty. Po-
mogło w tym zróżnicowanie 
produkcji. Zakład zajmuje się 
bowiem stolarką i produkcją 
metalową.

– To były czasy, kiedy two-
rzył się u nas w kraju system 
bankowy – mówi Benedykt 
Kerlin. – W całej Polsce po-
wstawało wiele oddziałów 
bankowych, zaczęliśmy więc 
dostarczać tam swoje meble. 
Potrafiliśmy bowiem szybko 
i solidnie je wyprodukować. 
Dostawaliśmy sporo zleceń. 
Produkowaliśmy także meble 
do szpitali, hoteli, oper i te-
atrów. W tamtym czasie w fa-
bryce pracowało nawet 800 
osób.

– Pamiętam jeszcze lata, 
kiedy jedna trzecia pracowni-
ków pracowała poza siedzi-
bą firmy. Ludzie jeździli po 
Polsce i montowali nie tylko 
nasze meble – dodaje Tomasz 
Gliński. 

Pomimo to zakład, tak jak 
większość firm okołostocz-

KZ FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH FAMOS W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Trzeba z ludźmi rozmawiać

W Famosie pracuję od 
1976 roku, a w „So-
lidarności ” jestem 

od 1980 roku. 23 lata pracowa-
łem na wydziale montażu jako 
stolarz. Dlatego łatwiej jest mi 
zrozumieć problemy pracow-
ników, bo jestem z ich świata 
– tłumaczy przewodniczący. 

Benedykt Kerlin sprawuje 
funkcję przewodniczącego ko-
misji trzecią kadencję. To do-
wód na to, że ludzie mu ufają.

Podobny styl pracy mają 
jego dwaj zastępcy. Oni także 
mają doskonały kontakt z pra-
cownikami. Z którymi zresztą 
razem pracują na wydziałach.

–  Tylko będąc blisko ludzi, 
ale tak każdego dnia, można 
w porę wyłapać problemy i od-
powiednio szybko reagować. 
Staramy się je rozwiązywać na 
miejscu, na wydziałach – wy-
jaśnia Tomasz Gliński, wice-
przewodniczący „Solidarności” 
w Famosie, który w Związku 
jest od 1992 roku.

Jego kolega Jan Tubajski, 
wiceprzewodniczący KZ, który 
funkcję tę pełni już drugą ka-
dencję, a w Famosie pracuje 
od 1973 roku, dodaje, że razem 
starają się, aby na wydziałach 
panowała miła atmosfera.

80-procentowe 
uzwiązkowienie

W Famosie pracuje dziś 
490 pracowników. 370 należy 
do „Solidarności”. Na niektó-
rych wydziałach produkcyj-
nych uzwiązkowienie wynosi 
ponad 90 proc. Członkowie 
„Solidarności” oczekują jednak 
od liderów związkowych sku-
tecznych, a nie pozorowanych 
działań.

– Cieszymy się, że mamy 
wielu członków – mówi To-
masz Gliński. – Staramy się 
być widoczni i skuteczni. A jak 
związek działa, to i ludzie chcą 
zapisywać się do niego.

Zakładowa „Solidarność” 
dba o to, by jej członkowie 
i ich rodziny mieli możliwość 
korzystania z różnych atrakcji. 
Dlatego są dopłaty do kolonii 
dla dzieci, organizowane z do-
finansowaniem z komisji, spo-
tkania integracyjne, wycieczki, 
spływy kajakowe, turnieje piłki 
nożnej, wyjazdy dzieci człon-
ków Związku na basen. 

Komisja Zakładowa opie-
kuje się też niepełnosprawnymi 

niowych, przeżywał kryzys. 
W 1997 r. i 2002 r. nie obyło 
się bez zwolnień grupowych. 

Prywatyzacja – czas 
zmian

W lipcu 2004 r. nastąpiła 
prywatyzacja. Fabryka stała 
się częścią grupy Gdańskiej 
Stoczni Remontowej. Nowa 
spółka przejęła wówczas 385 
pracowników.

– Wiele sobie obiecywa-
liśmy po prywatyzacji. I fak-
tycznie zakład zaczął stawać na 
nogi – mówi Benedykt Kerlin. 
– Ważne dla nas było wówczas, 
aby przy zmianach własnościo-
wych utrzymać poziom zatrud-
nienia. A moją ambicją było, 
aby umożliwić powrót do za-
kładu ludziom z „Solidarności”, 
którzy utracili pracę w końcu 
lat 90. w ramach grupowych 
zwolnień. Udało się. Większość 
z nich po prywatyzacji ponow-
nie powróciła do firmy.

Ostatnie lata nie były do-
brym okresem dla przemy-
słu stoczniowego w Polsce. 
Upadły stocznie w Szczecinie 
i Gdyni, z trudnościami bory-
kała się Stocznia Gdańska. Jako 

zakład kooperujący ze stocz-
niami Famos był uzależniony 
od koniunktury na okrętowym 
rynku. Ale poszukiwania no-
wych odbiorców na wyposa-
żenie statków produkowanych 
w innych krajach, takich jak 
Niemcy, Holandia, Bułgaria, 
a także Hiszpania, pozwoliły 
złagodzić skutki kryzysu. 

„Solidarność” 
w obronie 
pracowników

– Zawsze pamiętam o tym, 
że aby reprezentować i bro-
nić interesów pracowników, 
musi być firma, która ich za-
trudnia. Zakładowa „Solidar-
ność” działa i działać będzie 
w obronie swoich członków 
– mówi Benedykt Kerlin.                                                                                       
Wśród celów, jakie postawiła 
sobie na najbliższy czas, jej 
liderzy wymieniają: rozmowy 
dotyczące wzrostu wynagro-
dzeń oraz poprawy warunków 
bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, a także podjęcie działań, 
aby w firmie nie było żadnych 
pracowników zatrudnionych na 
czas określony.
tekst i fot. Olga Zielińska

Benedykt Kerlin i Zbigniew Cysarz. 

Jan Tubajski.

Tomasz Gliński.
A przewodniczący dodaje:
–  „Solidarność” to nie tylko 

nazwa związku zawodowego. 
To jest też historia, która nas 
zobowiązuje do każdego dzia-
łania, mającego na celu dobro 
ludzi. Najważniejszym jednak 
zadaniem dla nas jest to, aby 
ludzie mieli pracę. Jak najle-
piej opłacaną i wykonywaną 
w bezpiecznych warunkach.

Silny związek 
– skuteczny partner 
w negocjacjach

W Famosie widoczne są 
efekty pracy „Solidarności”. 
Umiejętność dogadywania się 
związkowców z pracodawcą 
pozwoliła zakładowi przetrwać 
najcięższe chwile, a wielu lu-
dziom utrzymać miejsca pracy. 
Był czas trudny dla fabryki, 
kiedy przeprowadzano zwol-
nienia grupowe i trzeba było 
iść na ustępstwa. Dzięki temu 
dziś w firmie pracuje prawie 
500 osób, a produkuje się nie 
tylko meble, ale także wyroby 
metalowe dla potrzeb prze-
mysłu stoczniowego. W dużej 
mierze z przeznaczeniem dla 
odbiorców zagranicznych.

Fabryka Mebli Okrętowych 
powstała w latach, w których 
polskie stocznie co kilka ty-
godni wodowały kolejne stat-
ki dla armatora radzieckiego. 
Nikt wtedy nie zwracał uwagi 
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Pięć największych gazet 
w Polsce odnotowało w lu-
tym spadek sprzedaży w po-
równaniu z rokiem ubiegłym 
średnio aż o 5,4 proc. Najbar-
dziej odczuły to: „Gazeta Wy-
borcza” – spadek o 7,2 proc. 
oraz „Fakt” – spadek o 6,5 
proc. Nieco słabiej odczuły to: 

Co dziewiąty pracownik 
w Polsce (8,6 proc.) jest za-
trudniony w administracji. 
Mimo różnych zapowiedzi, 
że to się zmieni, liczba urzęd-
ników stale rośnie. W 2005 r. 
było ich 891,8 tys., a w 2010 
r. już 1 mln 48,3 tys. Polska 
pod względem odsetka pracu-
jących urzędników wyprzedza 
zdecydowanie większe kraje, 
m.in. Włochy, Niemcy i Wielką 
Brytanię.

Aż 60 proc. studentów 
chciałoby wyjechać z kraju 
w poszukiwaniu pracy. Liczba 
ta rośnie, rok temu taką chęć 
deklarowało 57 proc. Zaledwie 
dwie piąte studentów nie jest 
zainteresowane wyjazdem. 
Młodzi wykształceni Polacy 
mówią otwarcie, że wolą pra-
cować za granicą, tam płacić 
podatki i odprowadzać skład-
ki na emerytury. Wyniki, opu-
blikowane przez portal Puls 
Biznesu, pochodzą od firmy 
doradczej Deloitte.

Aż 2,2 mld zł mie-
sięcznie Polacy wydają na 
leki. Kupuje je codziennie 
ponad 2 mln rodaków. 
W ubiegłym roku po-
wstało w naszym kraju 
300 nowych aptek i dziś 
jest ich 13,5 tys. Lubimy 
leczyć się też na własną 
rękę. Ponad połowa wy-
dawanych pieniędzy przezna-
czana jest na kupno medyka-
mentów bez recepty, które 
nabywane są nie tylko w apte-

MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Wydajemy

Cytat miesiąca  ”
„

pod redakcją Olgi Zielińskiej

Młodzi PolacyPRACA CHOROBĄ?

Z  G A L E R I I
D O B O S Z  J A N A

więcej na www.solidarnosc.gda.pl

RZADZIEJkupujemy gazety

W marcu br. liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędach 
pracy  wyniosła 2133,9 tys. osób 
(w tym 1093,7 tys. kobiet) i była 
niższa niż przed miesiącem o 16,3 
tys. osób (tj. o 0,8 proc.). Stopa 
bezrobocia wynosiła 13,1 proc.

chcą uciec 
z kraju

W marcu przeciętne 
wynagrodzenie brutto 
wyniosło 3633,54 zł, co 
oznacza wzrost o 5,8 proc. 
w stosunku do wynagrodze-
nia w lutym wynoszącego 
3422,14 zł.

Zdaję sobie sprawę, że dla bardzo wielu polskich 
rodzin połowa miesiąca to dzwonek alarmowy mó-
wiący o braku pieniędzy.

Premier Donald Tusk na czacie
portalu Onet.pl 6 kwietnia br.

Żywność i napoje bezalkoho-
lowe w marcu podrożały o 2,1 
proc. w stosunku do lutego, 
alkohol i papierosy tylko o 0,2 
proc., wydatki na zdrowie 
wzrosły o 0,4 proc.

W I kwartale 2011 r. oddano loka-
torom ogółem 27,8 tys. nowych 
mieszkań, oznacza to spadek 
o 18,4 proc. do analogicznego 
okresu 2010 r., najmniej powstało 
mieszkań spółdzielczych – zanoto-
wano spadek o 72,5 proc.

44,5

43,5

Praca może negatywnie 
wpływać na zdrowie. Tak uwa-
ża co piąty Europejczyk. Naj-
bardziej przekonani są o tym 
mieszkańcy Łotwy. Ponad 
połowa z nich skarży się na 
kłopoty ze zdrowiem, których 
powodem jest wykonywana 
praca. Polacy uplasowali się 

Łotwa

Słowacja

Estonia

Grecja

Litwa

POLSKA

Węgry

Rumunia

Cypr

Bułgaria

Austria

Czechy

Hiszpania

Francja

Niemcy

Belgia

Włochy

Holandia

Wlk. Brytania

Irlandia

Odsetek osób uważających, że praca ma 
negatywny wpływ na ich zdrowie, 
w wybranych krajach UE w 2010 roku (w proc.)

40,8

38,6

36,4

35,8

34,8

34,1

33,7

30,1

28,7

28,4

25,6

21,9

21,3

20,6

17,4

14,4

10,5

na szóstej pozycji – aż 36,4 
proc. twierdzi, że praca szko-
dzi ich zdrowiu. Liderami w tej 
kategorii oprócz Grecji są kraje 
dawnego bloku wschodniego. 
Dane pochodzą z opracowa-
nia Sedlak&Sedlak na bazie ra-
portu przygotowanego w ub. 
roku przez Euroland.

„Rzeczpospolita” (3,9 proc. 
mniej sprzedanych egzem-
plarzy), „Super Express” (2,6 
proc.) oraz „Dziennik Gazeta 
Prawna” (2,2 proc.). Dane po-
chodzą ze Związku Kontroli 
Dystrybucji Prasy pokazują-
cych tzw. rozpowszechnianie 
płatne razem.

60% młodych 
Polaków 
chce wyjechać 
z Polski

miliardy 
na leki

kach, ale także w supermarke-
tach, na stacjach benzynowych 
i w kioskach z gazetami – pisze 
„Metro”. 

Za dużo 
urzędników

Jesteśmy mocarstwem 
ENERGETYCZNYM?

Polska ma prawdopodobnie 
aż 5,3 bln m sześc. możliwego 
do eksploatacji gazu łupkowe-
go – to dane z raportu ame-
rykańskiej Agencji ds. Energii 
(EIA). Przy obecnym zużyciu, 
gazu wystarczy nam na ok. 300 
lat. Nasz kraj w ciągu kilku lat 
może zostać znaczącym eks-
porterem gazu. Jego produkcja 
na skalę komercyjną mogłaby 
się rozpocząć już za dwa, trzy 
lata, chociaż znaczącą wielkość 
najprawdopodobniej osiągnęli-
byśmy dopiero za lat 7-10.

Prawie 30 proc. Polaków 
pracuje w systemie zmiano-
wym. Dla przykładu w Wlk. 
Brytanii jest to 18,4 proc., 
w Belgii 8 proc., a w Danii za-
ledwie 4,4 proc. 

Pracujemy 
na zmiany

52,5

W kwietniu opłata 
za prowadze-
nie typowego 
konta bankowego 
zmniejszyła się 
o 0,2 proc. do 
12,16 zł.
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Bony od pracodawcy są opodatkowane 
Jeśli w związku ze świętami pracownik otrzymał od swojego 
pracodawcy bony towarowe lub upominkowe, to równowartość 
bonów podlega doliczeniu do przychodów ze stosunku pracy 
i opodatkowaniu PIT.

Często, jako jeden ze sposobów motywowania pracowników, 
jest wykorzystywanie przez pracodawcę środków z ZFŚS na zakup 
i przekazanie pracownikom kuponów podarunkowych bądź do-
datkowej gotówki. Należy jednak pamiętać, że o ile obdarowanie 
pracownika dodatkowymi środkami pieniężnymi, pochodzącymi 
z ZFŚS lub funduszy organizacji związkowej, do kwoty 380 zło-
tych w roku podatkowym, jest wolne od podatku dochodowego, 
to bony nadal nie korzystają z takiego zwolnienia.

Ustawodawca wprost zastrzega, że świadczeniami rzeczowymi 
(mogącymi korzystać ze zwolnienia podatkowego) nie są bony, talony 
i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary i usługi. Ozna-
cza to, że bez względu na sposób finansowania bonów, pracodawca 
zobowiązany jest doliczyć ich wartość do przychodów pracownika 
i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Nie nalicza się natomiast 
składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Następnie, po ukończeniu roku podatkowego, do końca lutego 
kolejnego roku, pracodawca wystawi PIT 11, obejmujący oprócz 
wynagrodzenia również wartość bonów.

Alternatywą dla bonów są ciągle popularne wśród pracodaw-
ców paczki świąteczne lub karty przedpłacone. Z technicznego 
punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty 
debetowej, transakcje są autoryzowane do wysokości salda na spe-
cjalnym, technicznym rachunku, który pracodawca „zasila” przed 
użyciem karty. 

Należy jednak pamiętać, że jeśli paczki świąteczne lub środki 
na karcie przedpłaconej nie pochodzą ze środków obrotowych 
(własnych) pracodawcy, a np. ze środków ZFŚS lub środków or-
ganizacji związkowych, to ich podział wśród pracowników po-
winien nastąpić z uwzględnieniem sytuacji życiowej, materialnej 
i rodzinnej.

Podstawa prawna: 
1. art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. t.j. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.).

Maria Szwajkiewicz

Urlop na żądanie 
Jaki jest ostateczny termin do złożenia przez pracownika wnio-
sku o udzielenie urlopu na żądanie?

Zgodnie z art. 1672 k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić 
pracownikowi w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 
4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym. Żądanie 
udzielenia urlopu pracownik powinien zgłosić „najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu”. Analizowany przepis nie zawiera zatem jed-
noznacznego określenia ostatecznego momentu złożenia wniosku 
o udzielenie tzw. urlopu na żądanie. Tymczasem jest to kwestia 
niezmiernie istotna, ponieważ nienależyte wykonanie obowiązku 
w zakresie wnioskowania może prowadzić do rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 listopada 2006 r. (I PK 128/
06) uznał, że właściwym momentem zgłoszenia żądania udzielenia 
urlopu w trybie art. 1672 k.p. jest chwila przewidywanego rozpoczęcia 
pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu 
pracy. Wskazane stanowisko Sądu Najwyższego wynika z faktu, iż 
na gruncie obowiązujących przepisów prawa, pracownik nie decyduje 
sam o rozpoczęciu urlopu, lecz pracodawca musi mu go najpierw 
„udzielić”. Dopuszczenie możliwości zgłoszenia wniosku o udzielenie 
urlopu na żądanie po godzinach pracy pozbawiłoby w rzeczywistości 
pracodawcę sposobności podjęcia decyzji w tym zakresie. Pracownik 
powinien ponadto umożliwić pracodawcy podjęcie właściwych środ-
ków zaradczych wynikających z potrzeby zapewnienia zastępstwa. 
Sąd Najwyższy w cytowanym orzeczeniu  dopuszcza  wprawdzie 
możliwość późniejszego zgłoszenia wniosku urlopowego w zakła-
dzie pracy (np. następnego dnia kalendarzowego), ale pod warunkiem 
stosownej regulacji regulaminowej w tej materii.

Może się oczywiście zdarzyć, że w wyniku nadzwyczajnych 
okoliczności życiowych pracownik nie będzie w stanie złożyć 
wniosku o udzielenie urlopu przed rozpoczęciem pracy w danym 
dniu. Wskazana okoliczność nie będzie jednak rodzić negatyw-
nych skutków prawnych względem pracownika, gdyż jego dzia-
łanie należy uznać w tym przypadku za niezawinione.

Tomasz Gryczan

Pytanie do prawnika§

1 stycznia 1999 r. weszła w życie nowa ustawa reformu-
jąca system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jednym 
z głównych jej elementów było założenie indywidualnych 
kont w ZUS dla wszystkich ubezpieczonych osób. Na kon-
ta te wpłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne. 
Konta nie zawierają jednak informacji o wysokości wpłat 
z okresu sprzed 1999 r., dlatego też osobom, które praco-
wały przed wprowadzeniem reformy, odtworzona zostanie 
teoretyczna składka na ubezpieczenie społeczne. Jest to 
tzw. KAPITAŁ POCZĄTKOWY, czyli suma pieniędzy zgroma-
dzona na poczet przyszłej emerytury za okres do końca 
1998 roku. Im większy kapitał początkowy, tym większa 
przyszła emerytura.

Po ustaleniu kapitału ZUS 
zwraca oryginały dokumentów 
ubezpieczonemu. 

Jeżeli zakład pracy został 
zlikwidowany (i nie da się do-
trzeć do odpowiednich doku-
mentów) albo dokumentacja 
wskutek klęsk żywiołowych 
(np. powódź w 1997 r.) ule-
gła zniszczeniu, okresy za-
trudnienia można udowodnić 
zeznaniami dwóch świadków 
(najlepiej byłych współpra-
cowników). 

Powyższe oznacza, że to na 
ubezpieczonego przerzucono 
obowiązek udowodnienia gdzie 
pracował i ile zarabiał, dlatego 
ważne jest, aby nie zwlekać ze 
złożeniem wniosku o ustalenie 
kapitału, bo w sytuacji pro-
blemowej z każdym rokiem 
maleje szansa na odnalezienie 
potrzebnych dokumentów, a to 
będzie skutkowało niższym 
świadczeniem emerytalnym 
w przyszłości.

KROK III – Jakie wybrać 
lata pracy

Kapitał początkowy nie 
jest wyliczany ze wszystkich 
lat pracy sprzed 1999 roku. To 
ubezpieczony wskazuje okres, 
który ma stać się podstawą 
wyliczeń. Następnie gromadzi 
dokumentację poświadczającą 
zatrudnienie i zarobki w tym 
właśnie czasie. ZUS daje w tej 
materii kilka opcji:
� 10 kolejnych lat wy-

branych z 19 lat z okresu od 1 
stycznia 1980 r. do 31 grudnia 
1998 r.
� 20 dowolnych lat z całe-

go okresu podlegania ubezpie-
czeniu przed 1999 r.
� faktyczny okres podle-

gania ubezpieczeniu.
Ta ostatnia opcja dotyczy 

osób, które do 31 grudnia 1998 
r. nie ukończyły 30 lat życia 
i nie pozostawały w ubezpie-
czeniu przez kolejnych 10 lat. 
Korzystają z niej również oso-
by, które nie mogą udowodnić 
10 kolejnych lat ubezpiecze-
nia z powodu pełnienia służby 

wojskowej, korzystania z urlo-
pu wychowawczego oraz nauki 
w szkole wyższej, a także po-
zostawania w ubezpieczeniu 
za granicą.

Wybór lat pracy jest nie-
zwykle istotny. Od niego bo-
wiem zależy wysokość kapi-
tału początkowego. Powinno 
się wybrać te lata, w których 
zarobki przekraczały średnie 
roczne wynagrodzenie w go-
spodarce lub były do niego 
jak najbardziej  zbliżone. 
Należy też pamiętać, że staż 
pracy obejmuje zarówno lata 
składkowe (m.in. okresy za-
trudnienia, pracy nakładczej, 
pracy w rolniczych spółdziel-
niach produkcyjnych, umo-
wy agencyjnej lub zlecenia, 
służby wojskowej, pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych lub 
zasiłku macierzyńskiego), jak 
i nieskładkowe (m.in. okresy 
pobierania świadczenia reha-
bilitacyjnego oraz zasiłków 
chorobowego i opiekuńczego 
wypłaconych po 14 listopada 
1991 r., urlopu wychowawcze-
go, nauki w szkole wyższej na 
jednym kierunku). 

Ustalona na podstawie ka-
pitału początkowego hipote-
tyczna emerytura będzie miała 
taką wysokość, jakby była ob-
liczana w 1999 r., a kwota ba-
zowa przyjęta do jej obliczenia 
wynosi 1220,89 zł (przeciętne 
wynagrodzenie w II kwartale 
1998 r.). 

Szczegóły sposobu wyli-
czenia kapitału początkowego 
przedstawia ZUS na swojej 
stronie internetowej.

Ubezpieczony zawsze ma 
możliwość ponownego usta-
lenia kapitału początkowego. 
Kapitał podlega przeliczeniu 
w przypadku dostarczenia do 
ZUS nowych dowodów po-
zwalających na wydłużenie 
stażu pracy bądź nowych za-
świadczeń potwierdzających 
wysokość dochodu. 

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna: 
Ustawa z 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. nr 162, 
poz. 1118, z późn. zm. – art. 
173-175).
Rozporządzenie ministra 
pracy i polityki społecznej 
w sprawie szczegółowych 
zasad współpracy ZUS 
z ubezpieczonymi i płatnikami 
składek w zakresie ustalenia 
kapitału początkowego 
(Dz. U. nr 72, poz. 846). 

KAPITAŁ POCZĄTKOWY 
krok po kroku

Krok I – Kto powinien 
wystąpić o wyliczenie 
kapitału?

Kapitał początkowy ustala 
się dla osób, które:
� urodziły się po 31 grudnia 

1948 r. i do 1 stycznia 1999 
r. przepracowały co naj-
mniej 6 miesięcy i 1 dzień.
Kapitału początkowego nie 

oblicza się osobom, które:
� urodziły się przed 1 stycz-

nia 1949 r. (emerytura „na 
starych warunkach”)
� rozpoczęły pracę po 1 

stycznia 1999 r. (emerytura 
z I i II filaru)
� przed 1999 r. przepracowa-

ły mniej niż 6 miesięcy.

Krok II – Zgromadzić 
potrzebne dokumenty

Wykaz podstawowych do-
kumentów niezbędnych do 
ustalenia kapitału początko-
wego:
� wniosek o ustalenie kapi-

tału początkowego – druk 
ZUS Kp-1 (własnoręcznie 
podpisany przez ubezpie-
czonego)

� kwestionariusz dotyczą-
cy okresów składkowych 
i nieskładkowych – druk 
ZUS Rp-6

� zaświadczenia potwierdza-
jące okresy zatrudnienia 
i osiągane wynagrodzenie 
do dnia 31 grudnia 1998 
r. (nie podlega zwrotowi 
ubezpieczonemu) lub legi-
tymacja ubezpieczeniowa 
zawierająca wpisy o zatrud-
nieniu i wynagrodzeniu

� świadectwa pracy lub za-
świadczenia potwierdzają-
ce zatrudnienie (przydatne 
mogą być: umowy o pracę, 
wpisy w dowodach osobi-
stych, pisma kierowane do 
pracownika przez zakłady 
pracy w czasie trwania za-
trudnienia, np. o mianowaniu, 
wyróżnieniu, zwolnieniu)

� książeczka wojskowa
� dyplom ukończenia szkoły 

wyższej.
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– Na czym polega noweli-
zacja art. 103 ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS?

– Z dniem 1 stycznia 2011 
r. weszła w życie Ustawa z 16 
grudnia 2010 r. o zmianie usta-
wy o finansach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw. 
Przepisami tej ustawy wpro-
wadzono do ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS art. 
103a, zgodnie z którym prawo 
do emerytury ulega zawiesze-
niu, bez względu na wysokość 
przychodu uzyskiwanego przez 
emeryta z tytułu zatrudnienia 
kontynuowanego bez uprzed-
niego rozwiązania stosunku 
pracy z pracodawcą, na rzecz 
którego wykonywał je bezpo-
średnio przed dniem nabycia 
prawa do emerytury. 

– Czy osoba pracująca 
może mieć ustaloną wysokość 
emerytury i bez rozwiązania 
stosunku pracy otrzymywać 
świadczenie emerytalne?

– Obecnie,  zgodnie ze 
wspomnianym art. 103a, oso-
ba ubiegająca się o emeryturę, 
która od dnia 1 stycznia 2011 r. 
nabyła uprawnienia do emery-
tury, ale pozostaje w stosunku 
pracy, ma prawo ustalić wy-
sokość świadczenia emerytal-
nego i otrzymać decyzję w tej 
sprawie. Jednak wypłata tej 
emerytury zostanie zawieszona 
do czasu rozwiązania stosunku 
pracy lub stosunków pracy, 
jeżeli osoba zatrudniona jest 
w kilku zakładach pracy. 

A zatem, zgodnie z art. 
103a, warunkiem otrzymywania 
świadczenia emerytalnego jest 
rozwiązanie stosunku pracy.

– Co ma uczynić osoba, 
która chce otrzymywać eme-
ryturę i jednocześnie praco-
wać?

– Osoba, która chce pobie-
rać świadczenie emerytalne, 
musi spełnić warunek rozwią-
zania stosunku pracy. Nie ma 
przeszkód, aby po rozwiąza-
niu tego stosunku pracy była 
ponownie zatrudniona, nawet 
u tego samego pracodawcy, 
o ile ponowne zawarcie stosun-
ku pracy nastąpi nie wcześniej 
niż w dniu, od którego przy-
znano emeryturę. 

– Czy na tę decyzję o za-
wieszeniu ma wpływ wiek 
osoby ubiegającej się o eme-
ryturę?

– Przepis art. 103a stosu-
je się również do osób, które 
ukończyły powszechny wiek 
emerytalny wynoszący 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn. Zawieszeniu podlegają 
zatem wszystkie emerytury 

przyznane od 1 stycznia 2011 
r., niezależnie od wieku oso-
by, która się o to świadczenie 
ubiega. 

– Czy przepis o zawiesze-
niu emerytury dotyczy także 
osób pracujących, które już 
pobierają świadczenia eme-
rytalne?

– Do emerytur przyznanych 
przed 1 stycznia 2011 r. przepis 
dotyczący zawieszenia prawa 
do emerytury z tytułu zatrud-
nienia kontynuowanego bez 
uprzedniego rozwiązania sto-
sunku pracy stosowany będzie 
od 1 października 2011 r.

W związku z tym emery-
tury przyznane przed dniem 
1 stycznia 2011 r. będą podle-
gały – z urzędu – zawieszeniu 
od 1 października 2011 r., ale 
będzie to dotyczyło przypad-
ku, gdy świadczeniobiorca nie 
rozwiązał stosunku pracy na-
wiązanego przed przejściem na 
emeryturę lub nie rozwiąże go 
do dnia 30 września 2011 r.

– Co muszą zrobić osoby, 
które podjęły decyzję o roz-
wiązaniu stosunku pracy, by 
ich emerytura nie została za-
wieszona?

– Osoby, które już rozwią-
zały stosunek pracy zawarty 
przed nabyciem prawa do 
emerytury i nie powiadomi-
ły o tym organu rentowego, 
a także osoby, które stosunek 
pracy rozwiążą przed dniem 1 
października 2011 r. – w celu 
uniknięcia wstrzymania wypła-
ty świadczenia od 1 paździer-
nika – powinny niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie ZUS, 
przedkładając świadectwo pra-
cy. 

– A co się stanie, jeśli ktoś 
nie powiadomi ZUS-u o roz-
wiązaniu stosunku pracy albo 
rozwiąże stosunek pracy po 
30 września 2011 r.?

– Jak już wspominałam, 
w tej sytuacji nastąpi wstrzy-
manie wypłaty emerytury od 
1 października 2011 r. Warto 
tu zaznaczyć, że w przypadku 
rozwiązania stosunku pracy 
po dniu 30 września 2011 r. 
wypłata emerytury zostanie 
podjęta, lecz nie wcześniej niż 
od miesiąca, w którym zosta-
nie zgłoszony wniosek o pod-
jęcie wypłaty emerytury wraz 
z dołączonym odpowiednim 
dokumentem potwierdzającym 
rozwiązanie stosunku pracy. 

– A którzy pracujący eme-
ryci nie będą mieli zawieszo-
nej emerytury?

– Zawieszenie emerytury 
nie dotyczy emerytów, któ-
rzy obecnie pracują, ale już 

wcześniej rozwiązali stosunek 
pracy zawarty przed nabyciem 
prawa do emerytury i powiado-
mili o tym organ rentowy. Na 
przykład są to osoby, którym 
emerytura była wypłacana już 
przed 1 stycznia 2009 r., bo 
wtedy obowiązywały przepisy, 
zgodnie z którymi przed przej-
ściem na emeryturę trzeba było 
rozwiązać stosunek pracy.

– Czy art. 103a o zawiesze-
niu świadczenia dotyczy tylko 
emerytur, czy także rent? 

– Przepis art. 103a doty-
czy wyłącznie emerytur – nie 
stosuje się go do rent z tytułu 
niezdolności do pracy i rent 
rodzinnych.

– W jakiej sytuacji eme-
ryt może pobierać tak zwane 
zbiegowe świadczenia, ina-
czej mówiąc, półtora świad-
czenia?

– Przy zbiegu prawa do 
świadczeń osoba  uprawniona 
do emerytury i renty z tytułu 
wypadku przy pracy lub choro-
by zawodowej może pobierać 
emeryturę powiększoną o poło-
wę renty lub rentę powiększoną 
o połowę emerytury wyłącz-
nie wówczas, jeśli nie osiąga 
przychodu. Osoba osiągająca 
przychód, bez względu na jego 
wysokość, może pobierać tylko 
jedno, wskazane przez siebie, 
świadczenie, czyli: rentę z ty-
tułu niezdolności do pracy albo 
emeryturę. Brak możliwości 
pobierania świadczeń w zbiegu 
obowiązuje tak długo, jak oso-
ba uprawniona osiąga przycho-
dy. W przypadku zaprzestania 
osiągania przychodów i po-
informowania o tym fakcie 
organu rentowego, wypłata 
świadczeń w zbiegu zostanie 
wznowiona.

– Na jakich zasadach bę-
dzie obliczona podstawa wy-
miaru emerytury dla osoby 
uprawnionej do renty?

–  Osoby, które w dniu 
ubiegania się o emeryturę są 
uprawnione do renty z tytu-
łu niezdolności do pracy, do 
obliczenia podstawy wymia-
ru emerytury mogą wskazać 
zarówno podstawę wymiaru 
renty (zwaloryzowaną), jak 
też zarobki z 10 kolejnych lat 
kalendarzowych wybranych 
z okresu ostatnich 20 lat ka-
lendarzowych, poprzedzają-
cych rok zgłoszenia wniosku 
o emeryturę lub też zarobki 
z 20 dowolnie wybranych lat 
kalendarzowych, przypadają-
cych przed rokiem zgłoszenia 
wniosku o emeryturę. 

Mogą to być również te 
same zarobki, jakie zostały 

przyjęte do obliczenia renty, 
jeżeli oczywiście mieszczą się 
w ostatnich 20 latach kalenda-
rzowych poprzedzających rok 
zgłoszenia wniosku o emery-
turę.

W każdym przypadku organ 
rentowy ma obowiązek ustalić 
podstawę wymiaru emerytury, 
od której wyliczona wysokość 
świadczenia będzie najkorzyst-
niejsza dla świadczeniobiorcy.

– Jeszcze dwa pytania 
nurtujące osoby pracują-
ce. Czy od umowy o dzieło 
odprowadza się składki do 
ZUS-u?

– Umowa o dzieło nie jest 
samoistnym tytułem do ubez-
pieczeń społecznych, czyli 
–   potocznie mówiąc –  od 
umowy o dzieło nie odprowa-
dza się składki do ZUS-u.

Jest jednak pewien wyjątek. 
Przychód osiągnięty przez oso-
bę wykonującą umowę o dzieło 
na rzecz własnego pracodaw-
cy – w zakresie ubezpieczeń 
społecznych – traktowany 
jest jak przychód ze stosunku 
pracy. Dlatego przychód z ta-
kiej umowy o dzieło podlega 
oskładkowaniu.

EMERYTURY I RENTY

Komu zostanie zawieszona emerytura?
Druga część rozmowy z  AGNIESZKĄ KURCZEWSKĄ-STANISŁAWOWICZ, 
specjalistką Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych z oddziału 
gdańskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

– Do kogo ma się zgłosić 
osoba, która jest w I i II fila-
rze, czyli ma odprowadzane 
składki do ZUS-u i do OFE, 
aby uzyskać naliczenie ka-
pitału początkowego i pro-
gnozowaną wysokość eme-
rytury?

– Każda osoba urodzona po 
31 grudnia 1948 r.– niezależnie 
od tego, czy ma odprowadza-
ne składki tylko do ZUS-u, czy 
i do ZUS-u, i do OFE – powin-
na złożyć wniosek o naliczenie 
kapitału początkowego w naj-
bliższej jednostce organiza-
cyjnej ZUS-u. Jeśli zaś chodzi 
o prognozowaną wysokość 
emerytury, to ZUS przesyła raz 
w roku do osób ubezpieczo-
nych informację o stanie konta 
w ZUS. Informacja ta zawiera 
między innymi wzmiankę na 
temat prognozowanej wyso-
kości przyszłej emerytury.

– Dziękuję za rozmowę.
– Ja również dziękuję i po-

lecam wszystkim Czytelnikom 
zainteresowanym omawianą 
tematyką stronę internetową: 
www.zus.pl.

Rozmawiała 
Barbara Ellwart

Wysokość kwot przychodu powodujących 
zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń 
emerytów i rencistów

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego:
� od 1 marca 2011 r. 2406,80 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego:
� od 1 marca 2011 r. 4469,70 zł

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przy-
chodu następujących świadczeń:
� rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwa-

lidzie
� rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy 

powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych 
po tym inwalidzie.

Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu bez 
względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają 
emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat 
mężczyźni.

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przecięt-
nego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego 
przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę 
przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie 
wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia – emerytura, 
renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla 
jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie 
więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (usta-
laną przy kolejnych waloryzacjach), od 1 marca 2011 r.:
� 503,82 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolno-

ści do pracy
� 377,89 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
� 428,27 zł – renta rodzinna dla jednej osoby
Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, 
którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego 
wynagrodzenia.
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– Dlaczego w projekcie jednym z zadań jest oferowanie be-
neficjentom pośrednictwa pracy?

– Podczas przygotowywania projektu została wykonana analiza 
rynku pracy w województwie pomorskim, sprawdzono zapotrze-
bowanie na pracowników. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, 
że sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna i dlatego uznaliśmy 
za konieczne zaoferowanie pomocy w zdobyciu zatrudnienia.

– Czy uczestnicy projektu muszą korzystać z pośrednictwa 
pracy?

– Korzystanie z oferowanego pośrednictwa pracy nie jest obo-
wiązkowe, ale wszystkim, którzy oczekują pomocy, dostarczamy 
informacji o pracodawcach poszukujących pracowników.

– W jaki sposób można zapoznać się z ofertami pracy?
– Z przygotowanymi ofertami można zapoznać się: drogą e-

-mailową, telefonicznie, za pośrednictwem doradcy zawodowe-
go lub opiekunów beneficjentów, a także osobiście w pokoju 3A 
w siedzibie ZR Gdańskiego NSZZ „S”.

Dla osób korzystających z Internetu – a jest ich sporo w pro-
jekcie – pomocny jest Portal pośrednictwa pracy, przygotowany 
i prowadzony przez naszego partnera COMBIDATA Poland sp. 
z o.o. Zainteresowani uczestnicy mogą zarejestrować się na tym 
portalu i zapoznać się z ofertami.

– Czy beneficjenci mają możliwość spotkania się z praco-
dawcami?

– O tym także pomyśleliśmy i będziemy czynnie brali udział 
w Gdyńskich Targach Pracy, podczas których proponujemy: przy-
gotowane przez nas stoisko wystawiennicze; bezpośredni kontakt 
osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami; szybką, efek-
tywną rekrutację pracowników w ciągu czterech godzin trwania 
targów oraz opiekę merytoryczną realizatorów projektu.

– W jaki sposób realizatorzy projektu pomagają benefi-
cjentom?

– Beneficjenci, poza tym, że ukończyli kursy, dające nowe kwa-
lifikacje, zostali także przygotowani do rozmowy z pracodawcami 
na spotkaniach z doradztwa zawodowego. W przygotowaniach do 
udziału w targach uczestników wspierają opiekunowie, fachowcy 
od rekrutacji, doradcy zawodowi, którzy wyposażyli ich w profe-
sjonalnie wykonane portfolio.

– Gdzie, kiedy i przez kogo zorganizowane będą targi pracy?
– GTP organizuje Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Urząd 

Miasta Gdyni oraz Fundacja Gospodarcza. Odbędą się one 10 maja 
2011 r. w godzinach od 10 do 14, w Hali Sportowo-Widowiskowej 
Gdynia, przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni.

– Czy jakiś uczestnik projektu już skorzystał z pośrednic-
twa pracy?

– Beneficjenci chętnie korzystają z ofert pośrednictwa pracy 
w projekcie. Kilka osób już znalazło nowe zatrudnienie lub kon-
kretne informacje na temat zakładania działalności gospodarczej 
i możliwości uczestniczenia w kolejnych projektach.

Rozmawiała: Barbara Ellwart

Pomagamy 
zdobyć pracę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pomorska Izba 
Rzemieślnicza
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw

O formach niesienia 
pomocy uczestnikom 
projektu „Pomorska 
sieć wsparcia 
pracowników sektora 
stoczniowego” 
w znalezieniu 
zatrudnienia mówi 
MAŁGORZATA GUMOŚ 
– specjalistka od spraw 
pośrednictwa pracy

Ubóstwo jest jedną z ba-
rier ograniczających szan-
se rozwoju edukacyjnego 
młodzieży. Bariera finan-
sowa wpływa negatywnie 
na proces edukacyjny, za-
burza relacje w grupie ró-
wieśniczej  uniemożliwia 
rozwój talentów. 

W 2009 roku Zarząd Re-
gionu Gdańskiego NSZZ 

„Solidarność” i Związek Pra-
codawców Forum Okrętowe 
powołały Pomorską Fundację 
Edukacji i Pracy, której celem 
jest poprawa sytuacji społecz-
no-ekonomicznej grup dyskry-
minowanych: młodzieży, kobiet, 
osób niepełnosprawnych, osób 
starszych na pomorskim rynku 
pracy oraz wsparcie osób bez-
robotnych, pracowników zagro-
żonych utratą pracy w wyniku 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, 
a także z innych przyczyn. 
Pomorska Fundacja Edukacji 
i Pracy będzie działać głównie 
w obszarach wspierania edukacji 
i pracy, w tym także stypendiów 

Fundusz Stypendialny po nowemu

dla młodzieży, szkoleń podno-
szących kwalifikacje pracow-
ników oraz pośrednictwa pracy 
i monitorowania rynku pracy.  

Fundusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność” powstał 
przy Zarządzie Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 
w 2003 roku. W grudniu 2010 
roku przekazano go do prowa-
dzenia Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Podobnie jak 
w poprzednich latach stypen-
dia otrzymają uczniowie trój-
miejskich szkół oraz z małych 
miejscowości woj. pomorskie-
go. Środki finansowe pochodzą 
z darowizn przekazywanych 
przez różne struktury NSZZ 
„Solidarność”, a także zapi-
sów i dobrowolnych wpłat 

osób fizycznych i prawnych, 
ze zbiórek publicznych. Fun-
dusz Stypendialny nadal  bę-
dzie służył wspieraniu zdolnej, 
niezamożnej i zaangażowanej 
społecznie młodzieży oraz 
wspierał rodziny w stworze-
niu jak najlepszej oferty edu-
kacyjnej. Biuro funduszu znaj-
duje się przy Sekcji Oświaty 
NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 
ul. Wały Piastowskie 24, pok. 
119, tel/faks: 58 305 71 72, 
e-mail: oswiata@solidarnosc.
gda.pl. Nowy regulamin wraz 
z ankietą będzie wkrótce do-
stępny na witrynie internetowej 
Zarządu Regionu oraz w biurze 
funduszu.

Renata Tkaczyk
r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl

– Co według Pana jest 
najważniejszym elementem 
flexicurity?

– Patrząc z perspektywy 
lokalnego rynku pracy ważne 
jest, aby świadomość o flexicu-
rity dotarła do wszystkich osób 
tworzących oraz kreujących 
lokalny rynek pracy. Przedsię-
biorcy, jak i pracownicy mogą 
bardzo dużo uzyskać przez 
wdrażanie flexicurity i prowa-
dzenie dialogu społecznego, 
który jest podstawą tej kon-
cepcji.

– Czy warsztaty na temat 
flexicurity są potrzebne?

– Z perspektywy zawodo-
wej osoby zajmującej się ana-
lizą oraz badaniem rynku pra-
cy postrzegam je jako bardzo 
przydatne w aspekcie codzien-
nych zadań. Podczas warszta-
tów można było zapoznać się 

Dialog społeczny 
to podstawa
Na temat flexicurity oraz warsztatów 
realizowanych w ramach projektu POKL 
„Partnerstwo na rzecz flexicurity” rozmawiamy 
z p.o. kierownikiem Działu Pośrednictwa Pracy 
i Poradnictwa Zawodowego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Pucku ADRIANEM 
BARANOWSKIM, uczestnikiem warsztatów 
w Pucku. Warsztaty odbyły się  31 marca 2011 
r. w siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł 
Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

z metodami stosowanymi w in-
nych krajach europejskich oraz 
dowiedzieć się o aspektach pol-
skiego prawa umożliwiającego 
wdrażanie elementów flexicu-
rity. Warsztaty przyczyniły się 
do poszerzenia wiedzy w za-
kresie flexicurity i związanych 
z nią zagadnień, choćby takich 
jak kształcenie przez całe ży-
cie. Są one potrzebne nie tylko 
ze względu na prezentowaną 
tematykę, ale również na moż-
liwość spotkania się z eksper-
tami, takimi jak Marian Krza-
klewski czy Piotr Ciborski. 
Należy także podkreślić bardzo 
dobrą organizację warsztatów 
oraz atmosferę sprzyjającą pro-
wadzeniu dyskusji.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki; Priorytet VIII, Regionalne Kadry Gospodarki, Działa-
nie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Poddziałanie 8.1.3: Wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz 
adaptacyjności 
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Pod krzyżem katyńskim.

13 kwietnia br. przy krzyżu 
katyńskim na słupskim Starym 
Cmentarzu odbyła się modli-
twa ekumeniczna za ofiary 
Katynia, Charkowa i Miednoje 
w 71 rocznicę zbrodni na pol-
skich oficerach. Warty hono-
rowe wystawiły organizacje 
kombatanckie, wojsko, policja 
i harcerze. Wśród zabierających 
głos byli przedstawiciele Rodzin 
Katyńskich, jak również prezes 
Zarządu Oddziału  Związku 
Sybiraków w Słupsku. Była też 
obecna nasza delegacja związko-
wa z przewodniczącym Zarządu 
Regionu Stanisławem Szukałą 
na czele. Po okolicznościowych 
przemówieniach odbyła się in-
scenizacja słowno-muzyczna 
przygotowana przez młodzież 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Technicznych ze Słupska. 
Na koniec uroczystości składano 
wieńce, wiązanki kwiatów i za-
palono znicze.                        �

Rozmowa z  KRYSTYNĄ KOMOROWSKĄ, 
założycielką koła NSZZ „Solidarność”
przy słupskim Schronisku dla Zwierząt

ła się wokół schroniska po se-
rii  niepochlebnych artykułów 
w lokalnej prasie. W tenden-
cyjny i nieobiektywny sposób 

Pracownicy schroniska 
będą się bronić 

Czytałem te artykuły na temat słupskiego schroniska. 
Przedstawiają one ludzi tam pracujących jako oprawców 
zwierząt, a warunki, w których przebywają psy i koty, za urą-
gające wszelkim normom.

Z panią Krystyną Komorowską miałem okazję obejrzeć całe 
schronisko. Obeszliśmy wszystkie boksy, gdzie przebywają 
psy i koty, i nie zauważyłem niczego, co miałoby przeszkadzać 
w normalnym (jak na schronisko dla zwierząt) ich życiu. Wręcz 
przeciwnie. Wszystkie klatki i wybiegi były czyste i zadbane. 
Zwierzęta nie były wychudzone, a wręcz wyglądały na dobrze 
odżywione. Udało mi się też zobaczyć kuchnię, gdzie przygoto-
wuje się pożywienie i nie zauważyłem brudu czy smrodu, który 
był opisany w ww.  artykułach. Pracujący tu ludzie nie wyglądali 
na oprawców  i sadystów, a w rozmowie ze mną wyczułem, z ja-
ką pasją i poświęceniem oddają się swojemu zajęciu. Rzetelność 
dziennikarska wymaga,  aby najpierw sprawdzić prawdziwość 
faktów, a potem je opisać. W tym przypadku tego zabrakło.

opisywały one funkcjonowanie 
naszej placówki. Jako pracow-
nicy poczuliśmy się bardzo 
skrzywdzeni. To był taki im-
puls do założenia organizacji 
związkowej. W artykułach tych 
zarzucano nam maltretowanie 
zwierząt, niegospodarność i złe 
warunki bytowe, w których ja-
koby miały przebywać nasze 
zwierzęta. Jest to oczywiście 
nieprawdą. Na potwierdzenie 
moich słów możemy udostęp-
nić podpisy lekarzy weteryna-
rii, z wojewódzkim lekarzem 
włącznie, w  protokołach licz-
nych kontroli, w  których  leka-
rze nie dopatrzyli się żadnych 
uchybień w naszej pracy. 

– Ilu pracowników zapisa-
ło się do „Solidarności”?

– Na dziewięciu zatrudnionych 
mamy sześć deklaracji członkow-
skich, także jest nas większość.

– Czy otrzymaliście jakąś 
pomoc od Zarządu Regionu?

– Tak. Na spotkaniu w sie-
dzibie słupskiej „Solidarności” 
otrzymaliśmy poparcie człon-
ków Związku, udzielono nam 
porad prawnych, jak mamy 
postępować w sytuacjach 
szykanowania pracowników. 
Zaprosiliśmy też delegację 
związkowców do nas,  aby na 
własne oczy mogli zobaczyć, 
w jakich warunkach przebywa-
ją zwierzaki. Do takiej wizyty 
doszło w ubiegłym miesiącu.

– Dziękując za rozmowę, 
życzę wytrwałości w działaniu 
i w walce o wasze dobre imię.

Rozmawiał 
Wojciech Matuszewski

Krystyna Komorowska.

71 rocznica mordu katyńskiego

W całym kraju 10 kwietnia br. obchodzono uroczyście pierwszą 
rocznicę  katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął śp. 
prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria i wszyscy pozostali 
pasażerowie tego tragicznego lotu

W Słupsku rocznicowa msza święta została odprawiona w kościele 
Mariackim. Wśród licznie zgromadzonych wiernych byli także człon-
kowie NSZZ „Solidarność”, z przewodniczącym Zarządu Regionu 
Stanisławem Szukałą. Słupska „Solidarność”  wystawiła  także po-
czet sztandarowy. Po skończonym nabożeństwie wierni przeszli przed 
kościół, gdzie przy krzyżu misyjnym modlono się za wszystkie ofia-
ry poległe w  tym  tragicznym wypadku, jak również za bestialsko 
zamordowanych przez oprawców NKWD oficerów polskich w Ka-
tyniu. Składano kwiaty, zapalono znicze przy wtórze patriotycznych 
pieśni.                                                                                            �

W dniach od 7 do 9 kwietnia br. w Ustce, w hotelu Troja-
nowski, odbyło się szkolenie dla działaczy związkowych. 

Tematem spotkania był rozwój „Solidarności” i prawo związkowe. 
Szkolenie zostało zorganizowane przez Zarząd Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność” przy współpracy z Komisją Krajową. Wykła-
dowcami byli dwaj trenerzy desygnowani z ramienia Komisji Kra-
jowej. W konferencji uczestniczyło 20 związkowców z organizacji 
należących do naszego regionu. Podczas szkolenia prowadzący 
przekazali praktyczną wiedzę, w jaki sposób należy rozmawiać 
z pracownikami oraz jakich metod i argumentów używać, aby po-
zyskać nowych członków, a także jak zakładać struktury związkowe 
w zakładach pracy. Druga część szkolenia była poświęcona prawu 
związkowemu. Tutaj szczegółowo omówiono ustawę o związkach 
zawodowych, kodeks pracy i statut NSZZ „Solidarność”. Wszyscy 
uczestnicy byli pełni uznania dla prowadzących, jak wiele wiado-
mości przekazali im w tych dwóch dniach szkolenia. Teraz  nabytą 
wiedzę trzeba starać się wcielić w życie – dało się słyszeć po skoń-
czonych warsztatach. Tego naszym związkowcom życzymy.     �

Obchody pierwszej 
rocznicy katastrofy 
smoleńskiej 

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Szkolenie związkowe

W Słupsku rocznicowa msza święta została odprawiona 
w kościele Mariackim.

Przy krzyżu misyjnym modlono się za wszystkie ofiary.

– Jak powstało koło NSZZ 
„Solidarność”?

– Do założenia koła skłoniła 
mnie sytuacja, która wytworzy-
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HISTORIA

Serdeczne wyrazy współczucia Ewie Ceroń-Szmaglińskiej, przewodniczącej  
Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi 

Kociewskiej, z powodu śmierci Męża

ś.�p.

Henryka Szmaglińskiego
składają członkowie i pracownicy Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”

Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę

ś.�p.

Ewę Wojtaszewską
Pracownicy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Z głębokim  żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Męża naszej Koleżanki 
Ewy Ceroń-Szmaglińskiej, przewodniczącej  Organizacji Międzyzakładowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kociewskiej 

ś.�p.

Henryka Szmaglińskiego
Koleżanki i koledzy z Oddziału Starogard Gdański Regionu Gdańskiego

NSZZ „Solidarność”

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu naszej Koleżance Ewie 
Szmaglińskiej, przewodniczącej „Solidarności” oświatowej w Starogardzie 

Gdańskim z powodu śmierci

Męża 
składają koleżanki i koledzy z KM NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i Wychowania  w Gdyni

Co nam dała wielka lekcja 
historii i życia?

30-LECIE DZIEDZICTWA „SOLIDARNOŚCI”

Podziel się wiedzą o „Solidarności”

ZESTAW PYTAŃ
1. Z okazji 30-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności” chcie-

libyśmy zapytać Pana(ią) o bilans dziedzictwa „Solidarności”. Czy Pana(i) zdaniem przeważają 
w nim sukcesy, czy niepowodzenia? Prosimy o wymienienie ich i ustosunkowanie się do nich.

2. Co najbardziej zapamiętał Pan(i) z atmosfery, nastrojów i okoliczności strajków sierpnio-
wych 1980 roku?

3. Czy i w jaki sposób brał Pan(i) udział w powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność”?
4. Jakie wartości, zasady, różnice poglądów utkwiły najbardziej w Pana(i) pamięci z czasów 

wielkiej „Solidarności” 1980–1981?
5. Prosimy o wymienienie znanych Panu(i) współtwórców i działaczy NSZZ „Solidarność” 

z lat 1980–1981 (oraz ew. późniejszych).
6. Czy pamięta Pan(i) pierwszego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Pana(i) zakładzie czy instytucji – jeśli to możliwe, prosimy o ewentualne podanie nazwiska 
i krótkiej charakterystyki.

7. Jaką rolę w historii „Solidarności” odegrał Kościół (ew. konkretni księża, jeśli to możliwe, 
prosimy o podanie nazwisk), zwłaszcza charyzma i autorytet Papieża Jana Pawła II?

8. Co Pan(i) myśli o „Solidarności”? Czym była dla Pana(i): związkiem zawodowym, ruchem 
społecznym, a może czymś innym?

9. Jakie symbole kojarzą się Panu(i) dzisiaj z „Solidarnością”?
10. Co i dlaczego z dziedzictwa „Solidarności” należałoby przede wszystkim przekazać 

współczesnej młodzieży?
11. Jakie ewentualne inne skojarzenia i uwagi nasuwają się Panu(i) na tle powyższego ze-

stawu pytań?

METRYCZKA
I. Płeć ………................................................................... .............................…………………….

II. Rok urodzenia…….................................................... ..........................................…………….

III. Wykształcenie……..................................... .................... .....................................……………

IV. Zawód…………..................................................... ...........................................………………

V. Proszę wymienić jedną organizację (społeczną, polityczną), z którą Pan(i) sympatyzuje

 ..................................................................................................................................................
Szanowni Państwo
Pozostawiamy Panu(i) do wyboru
� podanie imienia i nazwiska (do ew. korespondencji i publikacji)
� wariant anonimowy (lub hasło)

Gdańsk, 25 sierpnia 2010 roku  

W połowie ubiegłego roku  
zwróciliśmy się do Państwa 
z prośbą o nadsyłanie odpowie-
dzi na pytania dotyczące dzie-
dzictwa „Solidarności”. Do tej 
pory autorzy pytań otrzymali 
kilkanaście odpowiedzi. Pona-
wiamy apel o wzięcie udziału 
w ankiecie, która stanie się 

podstawą opracowania, przy-
gotowanego przez Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe.

Odpowiedzi (na minimum 
cztery pytania) prosimy prze-
kazywać pocztą (tylko listem 
zwykłym) na adres: Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe, ul. 
Grodzka 12, 80–841 Gdańsk 

lub elektronicznie: biuro@gtn.
gda.pl. Dane personalne (z me-
tryczki) i adres będą tylko do 
wiadomości organizatorów 
konkursu. Przewidujemy na-
grody dla 10 autorów. Planu-
jemy również wydanie publi-
kacji. 

 

W apelu o nadsyłanie prac 
o „Solidarności” przeczyta-
łem: „...ale także interesują 
nas opinie osób urodzonych 
później...”. Ja jestem z tego 
pokolenia późniejszego.

Brałem udział w konkursie 
historycznym dotyczącym „So-
lidarności” oraz obchodach 20 
i 25 rocznicy powstania „Soli-
darności” w Centrum Handlo-
wym „Manhattan” w Gdańsku, 
na terenie Stoczni Gdańskiej 
oraz w „Wagonie z Lublina”. 

O tym, jak to było w rze-
czywistości dowiedziałem się 
na spotkaniach w Manhatta-
nie oraz od moich rodziców, 
babci, dziadka (który niestety 
nie żyje), a także od rodziców 
mojej dziewczyny.

Michał Berent, 27 lat, 
student, Sopot

Uczestniczyłam w two-
rzeniu Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w moim 
zakładzie pracy, tj. Wydaw-
nictwie Morskim. Podjęłam 
się pełnienia w niej funkcji 
wiceprzewodniczącej. Łączyło 
się to m.in. z organizowaniem 
w wydawnictwie strajków so-
lidarnościowych w okresie od 
powstania „S” do stanu wo-
jennego. Tu uwaga: w sierp-
niu 1980 nie  podjęl iśmy 
strajku w łączności ze straj-
kującą Stocznią Gdańską ze 
względu na szkody społeczne, 
jakie zaistniałyby w wypadku 
przerwania przez nas produk-
cji książek. Przewidywaliśmy 
w tym wypadku wydanie za-
kazu publikacji przez Komitet 
Wojewódzki PZPR, z którym 
mieliśmy i tak napięte stosunki. 
W związku z tym ograniczyli-
śmy się jedynie do wysłania do 
MKS-u w Stoczni Gdańskiej 
listownego poparcia.

Teresa Ciesielska, 77 lat, 
Gdańsk

W bilansie „Solidarności” 
przeważają sukcesy. Żyjemy na 
wyższym poziomie, kto pamię-

ta poprzedni ustrój spostrzeże 
to bez statystyk ekonomicz-
nych. Kto teraz odżywia się 
słoniną czy ceruje skarpetki? 
Co było powszechne niegdyś. 

Jeszcze przed sierpniem 
1980 czuło się narastającą po-
trzebę radykalnych zmian. Sam 
już czas strajków był nacecho-
wany entuzjazmem i solidarno-
ścią właśnie, choć wiadomo, że 
przy naszych cechach narodo-
wych nie będzie ona trwała. 

W drugiej połowie sierpnia 
1980, gdy tylko dowiedziałem 
się, że w stoczni wybuchł strajk 
okupacyjny, przerwałem urlop 
i zgłosiłem się do kolegów. 
Andrzej Kołodziej zaprosił 
mnie na wózek akumulato-
rowy i spytał tłumu czy mnie 
przyjmują. Gromkie „tak!!!” 
pamiętam do dzisiaj. To był ro-
dzaj braterstwa i dobrze mi się 
z tymi ludźmi pracowało, aż do 
likwidacji Naszej Stoczni.

Andrzej Sitek, 60 lat, 
pracował jako dźwigowy 

w Stoczni Gdynia

Bez najmniejszej wątpliwo-
ści ruch solidarnościowy był 
nie tylko dla Polski, lecz także 
dla innych krajów europejskich 
ogromnym sukcesem. Do-
wodem tego było zachwianie 
wieloletniego przekonania o si-
le „wyzwolenia” Związku Ra-
dzieckiego. Nawet taka władza, 
jak dyktatura komunistyczna 
zmuszona była do ustępstw 
i całkowitej kapitulacji. Kraje 
europejskie będące pod wpły-
wem sowieckiego reżimu zro-
zumiały, że ze zjednoczonym 
solidarnie narodem walka nie 
ma szans powodzenia i zmusza 
do kapitulacji. „Solidarność” 
to kapitał narodowy wzoro-
wany na oporze społecznym 
z lat okupacji (obydwu) 1939-
-45 w Armii Krajowej i całego 
ruchu opozycyjnego okresu 
powojennego.

Tadeusz Butler, 86 lat, 
projektant, architekt, 

pedagog, Gdynia

Fragmenty nadesłanych ankiet
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POZIOMO
1) miejsce plenarnych spo-
tkań gdańskich organizacji 
lub obszar wodny, 7) figura 
w kartach, 10) wprowadzenie 
czegoś nowego, 11) wizeru-
nek zawodowy artysty, 12) 
syberyjski las, 13) dawny księ-
gowy, 14) metal na obrącz-
ki, 17) załącznik do umowy, 
20) wariant, alternatywa, 21) 
Geppert lub Bartosiewicz, 22) 
rzymskie łaźnie, 23) czarna 
śmierć, 24) trzyma nerwy na 
wodzy, 25) kadet, 26) arka, 
32) pogląd katolika, 35) zaj-
mowanie nowych terenów, 
36) łódka na spływ, 37) kom-
plet kart, 38) …wyborcza, np. 
do parlamentu, 39) huragan, 
40) oprawka fotografii

PIONOWO
1) plakat reklamowy, 2) ślub-
na wyprawa, 3) firmament, 
4) ubrany w habit, 5) tulipan, 
6) wystawne przyjęcie, 7) gó-
ralskie ognisko, 8) cugle, 9) 
hipnotyczny stan, 15) grabież, 
rabunek, 16) można uchylić jej 
rąbka, 18) defraudacja, mal-
wersacja, 19) przyrząd do geo-
metrii, 26) składnik czekolady, 
27) pyszczek, 28) dodatek do 
jajecznicy, 29) załoga łodzi 
wioślarskiej, 30) współczesny 
rajca, 31) wieś w powiecie 
gdańskim, w gminie Suchy 
Dąb, 32) befsztyk na surowo, 
33) mahometanizm, 34) brana 
u krawca

(kas)

Litery z pól ponumerowa-
nych w dolnym prawym 
rogu kratki od 1 do 42 
utworzą rozwiązanie – myśl 
Abrahama Lincolna.

Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżów-
ki z plakatem na słupie” 
z nr. 3/2011. Poprawnie 
wyłoniła hasło „Przyjaciel 
– jedna dusza w dwóch 
ciałach” pani Bernadetta 
Kolbusz z Mierzeszyna. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy.

Krzyżówka z dawnym księgowym

Autorzy przybliżyli sylwetki wybitnych harcerskich postaci, 
tych, co ciężką pracą, a nierzadko i krwią, przyczynili się do po-
wstania i rozwoju jednej z najbardziej wartościowych organizacji 
dla młodzieży w Polsce. Współtworzyli system wychowawczy, 
który przez ostatnie sto lat kształtował tysiące młodych ludzi do 
służby na rzecz drugiego człowieka. Albo po prostu nauczył god-
nego i uczciwego życia. Cisi bohaterowie trudnych czasów. To dla 
nich i o nich jest ta książka.

phm. Grzegorz Ruta

„Harcerskie historie” pod redakcją Jerzego Grzywacza, Bog-
dana Radysa, Grzegorza Ruty i Dariusza Szczeciny na zlece-
nie Stowarzyszenia Szarych Szeregów wydał Black Unicorn; 
Jastrzębie-Zdrój 2010. Osoby zainteresowane tą pozycją mogą 
skontaktować się z prezesem Oddziału Morskiego Stowarzysze-
nia Szarych Szeregów Jerzym Grzywaczem – tel.: 58 551 93 32.

„Harcerskie historie” 
KSIĄŻKA

Dwa pokolenia harcerzy z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim.

Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim 
organizuje

Obóz turystyki aktywnej w Wielu
Termin: 25.06.2011 r. - 4.07.2011 r.
Oferujemy m.in. noclegi + trzy posiłki dziennie, opiekę 
wykwalifikowanej kadry. W cenie wiele atrakcji, m.in. szkółka 
kajakowa, nauka pływania na desce z żaglem i inne sporty 
wodne oraz zajęcia w terenie, a także ciekawe wycieczki. 
Uwaga: obóz dla osób umiejących pływać
Ośrodek Wypoczynkowy eFKa Wiele, Firma Rodzinna Maria 
Florek, Piątkowo 2, 83-441 Wiele.
ODPŁATNOŚĆ: 599 ZŁOTYCH
Informacje oraz zapisy prowadzą:
Sebastian Gramburg, tel. 604 731 504 
Marcin Goździewski, tel. 887 270 144 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „S” przy Nadmorskim Centrum Medycznym zaprasza dzieci 
i młodzież na 

KOLONIE LETNIE 
1. Gorce, Pieniny 27 czerwca – 8 lipca 2011 r. 
12 dni, cena: 990 zł z VAT, obejmuje także ubezpieczenie
� Pobyt w najdłuższej (25 km) wsi w Polsce – Ochotnicy, nowy pensjonat, pokoje 2-, 5-osobo-

we z pełnym węzłem sanitarnym, razem 50 miejsc
� Do dyspozycji świetlica, TV, stół tenisowy, boiska do siatkówki i koszykówki oraz basen, 

„bacówka” – miejsce na grila i ognisko
� 3 posiłki dziennie + podwieczorek, urozmaicona domowa góralska kuchnia, posiłki przyrzą-

dzane na tradycyjnym piecu węglowym 
� Wycieczki (także na Słowację) i inne liczne atrakcje.

2. Szklarska Poręba, 24 lipca – 4 sierpnia 2011 r. 
12 dni, cena: 990 zł z VAT, obejmuje także ubezpieczenie
� Zakwaterowanie w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym MEN, pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 

natryski i WC na korytarzach, świetlica, boisko, miejsce na ognisko 
� Pełne wyżywienie
� W programie atrakcyjne wycieczki (Karpacz, zamki Bolków i Książ, Szrenica, wodospad 

Kamieńczyka), także wyjścia na basen.
Wszelkie szczegółowe informacje na temat imprez oraz zapisy:
Jolanta Florkowska, tel. 58  763 90 09 lub 501 065 210.
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Tym razem Egipt
WYSTAWA FOTOGRAFII

Zapraszamy na wystawę 
zdjęć „Egipt – podróż przez 
wieki” autorstwa współpracu-
jącego z redakcją „Magazynu” 
fotografika Wojciecha Milew-
skiego. Wystawę można oglą-
dać do 29 maja br. w Biblio-
tece Gdańskiej PAN (nowy 
budynek), Gdańsk, ul. Wałowa 
24. Wstęp wolny. Dziecko pustyni.
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REKLAMA

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

 

Przewodniczący i sekretariat
pok. 107, 308-43-52, 
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 172289, tel./fax 681-31-00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11
502 172281, tel./fax 562-22-20
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 0506 074609, 
tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Długa 31 
502 172282, tel./fax 686-44-26 
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16 
502 172289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1
502 486003, tel./fax 672-37-76
Pruszcz Gdański, ul. Chopina 12
502 172286, tel./fax 683-30-11
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
502 172285, tel./fax 52 39-72-001

Biuro Terenowe w Lęborku 
al. Wolności 22, 502 172284
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

Firmy z Kapitału Ludzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

JAN  BARLIKOWSKI JAN-DŹWIG Naprawa i konserwacja  urzą-
dzeń  dźwigowych, tel. 516 184 715, Gdynia ul. Chylońska 
252/1, janbarlikowski@onet.eu 

Od dwóch lat na łamach „Magazynu” towarzyszymy uczestnikom i nowym przedsiębiorstwom tworzonym w ramach pro-
jektu „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym”. Od kilku miesięcy prowadzą 
już one normalną działalność gospodarczą. W bieżącym wydaniu prezentujemy firmy założone przez byłych pracowników 
Stoczni Gdynia – Jana Barlikowskiego i Andrzeja Treppę. 

Po upadku Stoczni Gdynia 
Jan Barlikowski został 
zmuszony do podjęcia 

trudnych decyzji zawodowych. 
– Wiele lat pracy w stoczni 
na podobnych stanowiskach 
ograniczyło moje  możliwości 
zawodowe – mówi Barlikow-
ski. –  W stoczni zajmowałem 
się remontami i certyfikacją 
urządzeń dźwigowych i stąd 
pomysł na własną działalność. 

Pan Jan uważa, że w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej 
najtrudniejsze jest utrzymanie 
płynności finansowej, ponieważ 
bardzo często zdarza się, że kon-
trahenci zwlekają z płatnościami 
nawet trzy miesiące, a dla mło-
dej firmy to duży problem. Na-
tomiast to, co najbardziej stymu-

Naprawiamy STOCZNIOWE DŹWIGI

Andrzej Treppa przepra-
cował wiele lat w branży mor-
skiej. Oprócz pracy zawodowej 
hobbistycznie zajmował się 
także stolarstwem artystycz-
nym. I chociaż na jego prace 
zawsze znajdywali się nabyw-
cy, nie przypuszczał, że będzie 
się tym zajmował zawodowo.

– Stolarstwo to było hob-
by, a teraz stało się moją pracą 

luje rozwój przedsiębiorstwa, to 
szkolenia, konsultacje z doradcą 
biznesowym oraz wsparcie po-
mostowe.

Firma Jana Barlikowskiego 
zajmuje się naprawą i konserwa-
cją urządzeń dźwigowych. Oferta 
przedsiębiorstwa obejmuje dźwi-
gi szynowe, wieżowe, suwnice 
mostowe, bramowe i półbramo-
we, wciągarki i wciągniki, ponad-
to przeprowadza obowiązkowe 
miesięczne przeglądy. Remonty 
takich urządzeń to skompliko-
wane  wymiany łożysk cięż-
kich, regeneracja kół jezdnych,  
wymiany torowisk, naprawa 
przekładni zębatych wraz z  ich 
wykonaniem, naprawa silników 
elektrycznych, usuwanie awarii 
mechanicznych i elektrycznych 

na wielu urządzeniach dźwigo-
wych dla firm działających na 
terenach stoczniowych Gdańska 

Mamy NIEPOWTARZALNE MEBLE

Andrzej Treppa, ul. Zygmunta Działowskiego 12/1 Gdynia
Tel.: 602 247 354, mebloartmanufaktura@gmail.com

i Gdyni, jak i również na terenie 
woj. pomorskiego. 

– mówi właściciel firmy. – Moją 
misją jest tworzenie dzieł w opar-
ciu o zmysł praktyczny i piękno. 

Pracownia pana Andrzeja 
zajmuje się stolarstwem arty-
stycznym. Meble klasyczne, 
wykonane ze szlachetnych ga-
tunków drewna, są przystoso-
wane do współczesnych funkcji, 
np. szafki RTV. Każdy mebel 
jest wykonywany indywidualnie, 

jako pojedyncze niepowtarzalne 
egzemplarze posiadają własną 
sygnaturę. Meble z pracowni 
pana Andrzeja są małymi dzieła-
mi sztuki, mogą wzbogacić każ-

de wnętrze. Ambicją właściciela 
jest danie klientowi pewności, że 
wykonany dla niego mebel jest 
rzeczywiście unikatem. 

(rt)


