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Trzeba dbać o dobro 
wszystkich
– Pracownicy muszą trzymać się ra-
zem, walczyć o swoje prawa – mówi 
Mariusz Topór, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Spółce Wodno-Ściekowej 
„Swarzewo”. Związki zawodowe 
funkcjonują tam praktycznie od 
początku istnienia firmy. 
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W PRL, państwie określającym się 
jako republika ludu pracującego, 
w którym – jak głosiła Konstytucja 
PRL z 1952 roku – „władza należy 
do ludu pracującego miast i wsi”, 
argumentem była milicyjna pałka 
a bywało, że i karabinowe kule. 

str. 14

1
(651)

styczeń 2020

ZARZĄDU

REGIONU 

GDAŃSKIEGO

IS
SN

 1
23

2-
69

84

Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Kiedyś te kamienie drgną...

Krzysztof Dośla: – Gdyby nie 
NSZZ „Solidarność” żyłoby się 
przeciętnemu obywatelowi 
znacznie gorzej, a sytuacja 
pracowników odbiegałaby in 
minus od obecnej. Przez lata 
słyszeliśmy na przykład, że 
mamy konkurować kosztami 
pracy, że kodeks pracy to 
przeżytek. 
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Związku nigdy, nikomu 
nie udało się złamać

Nie bili, ale prowokowali

Roman Siuda, rocznik 1949, były 
przewodniczący KZ NSZZ „Soli-
darność” w PKS Gdańsk oraz MKK 
NSZZ „Solidarność” Województwa 
Gdańskiego, internowany w Strze-
bielinku od 13 grudnia 1981 r. do 
29 kwietnia 1982 r. 
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Rośnie sprzedaż detaliczna 
w Polsce, choć nie idzie to w 
parze z polepszeniem sytuacji 
pracowników handlu. Przyglą-
dając się sytuacji, nie można 
nawet powiedzieć, że wszyscy 
są traktowani równo. 
Pracodawca wykorzystuje tak-
że każdą sytuację, aby zdys-
kredytować związek zawodo-
wy. Robi to na tyle umiejętnie, 
że pracownicy, którzy nie 
mają wiedzy na dany temat, 
wierzą w jego słowa.
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Jak wygląda w Polsce praca w handlu?
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Kilka tysięcy znaczków 
związanych z „Solidarnością” 
zebrał Grzegorz Wołoszczak. 
Teraz jego zbiory można 
oglądać na przykład w Elblą-
gu, a w ostatnich latach m.in. 
w Trójmieście oraz Rumi.  
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Z PRL walczyli nie tylko 
kamieniami
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W jubileuszowym  
dla NSZZ „Solidarność”  
roku 2020 życzymy Członkom 
i Sympatykom naszego 
Związku  wszystkiego 
najlepszego!
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Ratunek dla branży stalowej
Rada Krajowego Sekretariatu Meta-

lowców NSZZ „Solidarność” zwróciła się 
do rządu RP o podjęcie pilnych i zdecy-
dowanych działań mogących uratować 
pozostałą, będącą z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa, część hutnic-
twa naszego kraju.

„Wielokrotnie zgłaszaliśmy nasze obawy 
co do sposobu zarządzania państwowym 
majątkiem. Wskazywaliśmy na konieczność 
konsolidacji aktywów przedsiębiorstw kon-
trolowanych przez Skarb Państwa. Niestety, 
brak reakcji na nasze monity musiał w koń-
cu doprowadzić do trudnej sytuacji w Hucie 
Pokój. Gdyby nie zaangażowanie związków 
zawodowych, które są pełne obaw, co do 
dalszej kondycji �nansowej Huty winnej
grupie Węglokoks ponad 180 mln i dalsze 50 
mln bankom. Rozpoczęta w dniu 3.12.2019 
r. okupacja połączona ze strajkiem głodo-
wym jest radykalnym zwrotem w trwają-
cych z zarządem Węglokoksu rozmowach. 
Podstawą żądań związków zawodowych 
nie jest wcale uzyskanie dodatkowej premii 
czy kolejnego wzrostu wynagrodzenia, któ-
re w Hucie Pokój jest jednym z najniższych 
w hutnictwie, ale troska o dalsze losy zakła-
du” – czytamy w stanowisku podpisanym 
przez przewodniczących Andrzeja Karola i 
Bogdana Szozdę.

O Castoramie w ramach 
LabourStart

ności spotkały się na prywatnej audiencji 
z papieżem Franciszkiem. 

– Podziękowałem Ojcu Świętemu za 
możliwość spotkania, że mogliśmy się 
jako władze „Solidarności” z nim zoba-
czyć. Podziękowałem za naszego patro-
na, błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszkę, a także za to, że wspólnie z 
Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie 
i arcybiskupem Markiem Jędraszewskim 
mogliśmy stworzyć Międzynarodowe 
Centrum Badań nad Fenomenem Soli-
darności. Prosiłem Ojca Świętego o bło-
gosławieństwo dla ludzi pracy w Polsce, 
dla całej „Solidarności” – powiedział po 
spotkaniu z Ojcem Świętym Piotr Duda.

O neutralności klimatycznej
Obradująca w Gdańsku Komisja Krajo-

wa NSZZ „Solidarność” wezwała polski rząd 
do zablokowania na najbliższym szczycie 
Rady Europejskiej propozycji klimatycz-
nych KE zmierzających do wprowadzenia 
neutralności klimatycznej do roku 2050. 
Przyjęcie proponowanych przez Unię 
rozwiązań oznacza katastrofę dla polskiej 
gospodarki. „Zaakceptowanie drogi for-
sowanej przez KE oraz najbogatsze kraje 
UE oznaczać będzie dla Polski katastrofę 
gospodarczą, m.in. konieczność likwidacji 
całych gałęzi przemysłu oraz drastyczny 
spadek poziomu życia naszych obywateli. 
W ocenie Komisji Krajowej jedynym spo-
sobem na trwałe uchronienie naszej go-
spodarki przed katastrofalnymi skutkami 
przyjęcia proponowanych rozwiązań jest 
realizacja uzgodnień Porozumienia Pary-
skiego. „Solidarność” oczekuje od polskiej 
delegacji wymuszenia od KE precyzyjne-
go zde�niowania pojęcia neutralności
klimatycznej oraz utrzymania horyzontu 
czasowego dojścia do neutralności kli-
matycznej założonego w Porozumieniu 
Paryskim, a więc do końca wieku, a nie jak 
proponuje KE, do końca roku 2050” – czy-
tamy w przyjętym stanowisku.

Lewica jest ideowym następcą 
organów i instytucji PRL

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z 
oburzeniem przyjmuje informację o pro-
jekcie ustawy przygotowanym przez Le-
wicę, która cofnęłaby rozwiązania zawar-
te w tzw. ustawie dezubekizacyjnej z 2016 
roku. „Lewica w jasny sposób daje tym do 
zrozumienia, że jest następcą ideowym 
PRL-owskich komunistycznych organów 
i instytucji” – przyjęła w swoim stanowi-
sku obradująca w grudniu w Gdańsku 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. „Na 
szczególne potępienie zasługuje wy-
bór daty złożenia wniosku – 16 grudnia 
– przypadającej w trakcie obchodów 49. 
rocznicy grudniowej masakry na Wybrze-
żu w roku 1970 i 38. rocznicy masakry w 
Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. To 
jawna prowokacja i bezczeszczenie pa-
mięci o�ar”

– Witam Was serdecznie i dzięku-
ję za wizytę z okazji zbliżającej się 40 
rocznicy powstania w Polsce Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Za-
wodowego „Solidarność”, który, jak 
pokazuje współczesna historia, był 
promotorem przemian politycznych 
i społecznych w Waszej ojczyźnie 
i miał inspirujące znaczenie również 
poza jej granicami.

Dziękując za Waszą służbę na rzecz 
dobra wspólnego i poszczególnych 
grup zawodowych w Polsce, pragnę 
przypomnieć, że szczeremu poszuki-
waniu dobra, prawdy i sprawiedliwo-
ści zawsze towarzyszy obecność Boża. 
Właśnie o tę obecność Boga i o nowe 
tchnienie Ducha Świętego dla swoich 
rodaków modlił się 40 lat temu św. 
Jan Paweł II, gdy wołał: Niech zstąpi 
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi! 

Oznaką otwartości na Bożego Du-
cha jest postawa solidarności z oso-
bami pozbawionymi niezbywalnych 
praw przejawiająca się w różnych 
środowiskach nauki, pracy, w rela-
cjach społecznych, ekonomicznych, 
politycznych oraz międzynarodo-
wych. Słowo „solidarność” nieco się 
zużyło i czasami bywa niewłaściwie 

Krajowy Sekretariat Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” razem 
ze strukturą światowych związków zawo-
dowych UNI Global rozpoczął międzyna-
rodową kampanię społeczną na stronach 
LabourStart, w ramach której domagają 
się przywrócenia do pracy zwolnionych 
związkowców z Castoramy.

 W „Solidarności” są też inne 
zawody!

Piotr Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, był gościem 
zebrania członków Krajowej Sekcji Służ-
by Ochrony Zdrowia „S”, które odbyło się  
9 grudnia w warszawskiej siedzibie 
„Solidarności”. – „Solidarność” zrzesza 
wszystkie zawody, dlatego nie odejdzie-
my od stołu, gdy wywalczymy podwyżki 
dla pielęgniarek, bo w „Solidarności” są 
też inne zawody: lekarze czy pracownicy 
techniczni. Każdy pracownik w szpitalu 
jest potrzebny, bo wszyscy pracownicy 
tworzą jeden organizm – powiedział prze-
wodniczący. 

Błogosławieństwo dla ludzi pracy
4 grudnia władze „Solidarności” wraz 

z przedstawicielami Międzynarodowego 
Centrum Badań nad Fenomenem Solidar-

Papież Franciszek do „Solidarności”

interpretowane, ale oznacza o wiele 
więcej niż jakiś sporadyczny gest hoj-
ności. Jest to wrażliwość na głos sióstr 
i braci, których pozbawiono prawa do 
godnych człowieka warunków pracy, do 
godziwej zapłaty, niezbędnej na utrzy-
manie rodziny, opieki zdrowotnej czy 
do odpoczynku. 

Prowadząc dialog z państwem 
i społeczeństwem, Kościół nie dys-
ponuje rozwiązaniami dla wszystkich 
szczegółowych kwestii. Jednakże, we-
spół z różnymi siłami społecznymi, 
wspiera propozycje bardziej odpo-
wiadające godności osoby ludzkiej 
i dobru wspólnemu. Trzeba pamię-
tać, że warunkiem pozytywnych 
zmian w strukturach społecznych jest 
nade wszystko zmiana mentalności, 
przekonań i postaw, wpajanych już 
w najmłodsze pokolenia. Inaczej, 
te same nowe struktury wcześniej 
czy później nie będą służyły dobru 
wspólnemu, a tylko wybranej grupie, 
i staną się skorumpowane, ociężałe 
i nieskuteczne, a nawet krzywdzące 
dla innych.

Proszę Boga o dary Ducha Święte-
go dla Was i dla wszystkich Członków 
Waszego Związku, by podejmowane 
przez Was inicjatywy zawsze były 
inspirowane chrześcijańską zasadą 
„Jeden drugiego brzemiona noście”. 
Prosząc o wstawiennictwo Matkę 
Bożą Królową Polski, życzę, byście 
owocnie kontynuowali Wasze dzieło 
towarzyszenia i wsparcia. Niech Bóg 
Wam błogosławi!

Watykan, 4 grudnia 2019 r.

Zarząd Regionu Gdańskiego: 
Koncert laureatów

Koncertem laureatów Wojewódzkie-
go Konkursu Muzycznego „Polska – moje 
miejsce, mój kraj” rozpoczęło się ostatnie 
w roku 2019 posiedzenie Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Członkowie regionalnych władz Związku 
zapoznali się również z projektem nowej 
strony internetowej ZRG oraz ustalili tryb 
aktualizacji elektronicznych legitymacji 
związkowych.

5 listopada odbyły się przesłuchania 
w szóstej edycji Wojewódzkiego Konkur-
su Muzycznego „Polska – moje miejsce, 
mój kraj”. Patronami konkursu są Kura-
torium Oświaty w Gdańsku oraz Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
organizatorem zaś Międzyregionalna 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku. Łącznie do konkursu 
zgłosiło się 230 uczniów, którzy wykonali 
47 utworów. Koncert części laureatów 
odbył 2 grudnia, podczas posiedzenia 
ZRG. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
w poszczególnych kategoriach otrzymali 
z rąk przewodniczącego ZRG Krzysztofa 
Dośli oraz Iwony Tanewskiej, zastępcy 
dyrektora Wydziału Organizacji i Pragma-
tyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku, dyplomy i stypendia 
NSZZ „Solidarność” ufundowane przez  
Związek i Pomorską Fundację Edukacji 
i Pracy. Wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji konkursu, podziękował 
przewodniczący Sekcji Oświaty Wojciech 
Książek.

Legitymację elektroniczną 
trzeba uaktualniać

Trwa akcja wydawania elektronicz-
nych legitymacji związkowych. W naszym 
Regionie posiada je już ponad 12 tysięcy 
członków. Legitymacje ważne są rok i po 
tym okresie odbywa się ich wery�kacja.
Ponieważ z posiadaniem elektronicznych 
dokumentów świadczących o przyna-
leżności do NSZZ „Solidarność” wiąże się 
możliwość skorzystania z różnego rodza-
ju zniżek, m.in. na stacjach LOTOS, istotne 
jest, aby te legitymacje były ważne. Aby 
legitymacja została przedłużona, macie-
rzysta organizacja musi potwierdzić człon-
kostwo danej osoby. Członkowie Zarządu 
Regionu ustalili, że do 15 lutego 2020 roku 
wszystkie organizacje, których członkowie 
posiadają elektroniczną legitymację człon-
kowską, powinny przysłać informację do 
Zarządu Regionu na temat osób, których 
legitymacja straciła ważność (wystąpili ze 
Związku). A więc nie przesyłają listy osób, 
które nadal są członkami Związku, ale tylko 
osób, które przestały nimi być. W przypad-
ku, gdy w danej organizacji związkowej 
nie ma osób, które utraciły członkostwo, 
taka informacja musi być również przeka-
zana do ZRG. Jeśli organizacja nie prześle 
żadnej informacji, musi się liczyć z tym, 
że ważność stracą wszystkie legitymacje. 
Skutkować to może np. niemożnością sko-
rzystania z rabatów związanych z członko-
stwem w NSZZ „Solidarność”.

Betlejemskie Światło Pokoju 
dotarło do „Solidarności”

Światełko przynieśli do nas harcerze z 
gdańskiego hufca ZHR. Gości przywitali 

Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność,” 
oraz Bogdan Olszewski, sekretarz Zarządu 
Regionu. 

Przekaż 1 procent!

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta podatku 
dochodowego na rzecz Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy, organiza-
cji założonej przez Region Gdański 

NSZZ „Solidarność” i Związek 
Pracodawców Forum Okrętowe.
Więcej na temat fundacji można 

się dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122
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PYTANIE MIESIĄCA

JANUSZ WIŚNIEWSKI, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” Mostostal Chojnice 

– Czterdzieści lat to długi okres. Kiedyś jako związek zawodo-
wy musieliśmy działać w ukryciu, teraz widać nas w Polsce. Inne 
związki nie są tak bardzo reprezentatywne. Działamy w zakładzie 
pracy, pokazujemy się w kościele – z którym jesteśmy związani 
– oraz na ulicy, nie tylko wtedy, jak jest dobrze, ale również wów-
czas, gdy dzieje się źle. Potra�my się bawić, ale jeśli potrzeba, to
możemy także wyjść na ulicę i zamanifestować. Ostatnio, gdy 
dokerzy mieli problem, pokazaliśmy, że możemy się zjednoczyć 
i pojechać im na pomoc. Nie jesteśmy zamknięci tylko w jednej 
�rmie, reprezentujemy różnych pracowników.

Patrząc wstecz trzeba stwierdzić, że ostatnich liberalnych 
lat nie można określić mianem pracowniczych. Potra�ono nam
zabierać różne rzeczy. Media również nie były przychylne „Soli-
darności”. Właściwie chciano nas wsadzić do muzeum, a prawda 
jest taka, że tam, gdzie nie ma związków zawodowych, prawa 
pracownicze są łamane bądź wręcz ich nie ma. A jeśli związek 
istnieje i funkcjonuje, to pracodawca musi z nim rozmawiać. 

Cieszę się, że obecnie mamy do dyspozycji elektroniczną le-
gitymację związkową i zniżki z tym związane, ponieważ dzięki 
temu pracownicy zauważają, że coś się dzieje. Ale to, co jest waż-
ne dla przyszłości „Solidarności”, to kwestia młodych pracowni-
ków. Wielu z nich, niestety, nie widzi się w związku zawodowym, 
ponieważ nie wiąże swojej przyszłości z jedną �rmą. Nie czują
przywiązania do zakładu, miasta czy kraju. 

ROMAN KUZIMSKI, zastępca przewodniczącego 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”

– Były lata, w których odnotowywaliśmy sukcesy, ale i takie, 
gdy zdarzały się porażki. Każde, bez wyjątku, były trudne. Na po-
czątku liczyliśmy 10 milionów osób – nie sympatyków, ale człon-
ków, którzy wypełnili i podpisali deklaracje. Pamiętam początek 
roku 1989 roku, gdy niektórzy chcieli zapisać się do „Solidarności”, 
ale nie zgadzaliśmy się na to ze względu na postawy, jakie przyj-
mowali wcześniej, w okresie stanu wojennego czy już po nim. 
Później następowały duże zmiany w kraju. Firmy przekształcały 
się, z wielkich przedsiębiorstw stawały się coraz mniejsze, dzieliły. 
To wpływało na kondycję Związku. Ludzie tracili pracę, uzwiązko-
wienie spadało. Ale był też sukces. W poprzedniej dekadzie, gdy 
wszystkie regulaminy, a było ich mnóstwo, które obowiązywały 
w zakładach pracy, nagle miały się zmienić w zbiorowe układy 
pracy, „Solidarność” stanęła do gigantycznego zadania. Myślę, 
że wykonaliśmy je dobrze, choć zatrzymaliśmy się na układach 
zbiorowych obowiązujących w ramach poszczególnych za-
kładów. Nigdy nie udało się nam przejść powyżej, do układów 
ponadzakładowych, które regulowałyby wszystkie zależności w 
całych branżach. Do dzisiaj nie ma reprezentatywnego związ-
ku pracodawców, który mógłby być partnerem w negocjacjach 
branżowych. To będzie ważne w naszych przyszłych działaniach.

Istotne jest także, abyśmy wypracowali system, który pozwo-
li nam na rozwój Związku w organizacjach już istniejących, ale 
również to, abyśmy mogli „wejść” do przedsiębiorstw, w których 
obecnie nas nie ma i pracować tam na rzecz dobra pracowników. 
Trzecia sprawa to zmiana polskiego prawa, które powinno lepiej 
chronić liderów związkowych. Po czwarte –  dialog. Musi trwać!  

ROMAN GAŁĘZEWSKI, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej

– Widzę to jako czas walki o człowieka, która jest połączona z 
możliwością swobody wyznawania wiary katolickiej, coraz czę-
ściej ograniczanej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przykładem 
może być sprawa ściągania krzyży we Francji. 

Mówiąc o walce o człowieka, mam na myśli nie tylko okres tota-
litaryzmu, ale również obecne lata oraz swobodę działania i możli-
wość samorealizacji. Trudność polega na tym, że wcześniej był jasno 
określony przeciwnik, który przeciwstawiał się naszym dążeniom, a 
dziś jest wiele ośrodków, które chcą realizować swoje cele. My tym-
czasem patrzymy na człowieka. Myślimy także o jego przyszłości, 
ponieważ za jakiś czas wszyscy będziemy emerytami, a także o ro-
dzinie, albowiem zaczyna się mówić, że to coś zbędnego. 

To z jednej strony dość ogólne, ale jednocześnie precyzyjne cele, 
ponieważ myślę, że ta walka związków zawodowych będzie trwać 
latami. Zdarzało się już bowiem myśleć, że pewne rzeczy nie wrócą, 
jak na przykład umowy śmieciowe, za pomocą których niektórzy 
pracodawcy chcieli dojść do zysków kosztem pracowników. 

Oprac. (tm)

40-lecie „Solidarności”: Jak oceniamy 
ten czas, jak postrzegamy osiągnięcia, 
jakie mamy plany na przyszłość?

Reklama

Nowa audycja 

„Głos pracownika” w Radiu Gdańsk
w każdy poniedziałek o 12.30!

Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik?

Jak negocjować z pracodawcą? Jakie są tendencje na rynku pracy?      

Słuchaj i zgłoś swoją sprawę!

tel. 603 06 06 06  mail: glospracownika@radiogdansk.pl

* pierwsza audycja – 13 stycznia 2020 r.

W 2020 roku wynagrodzenie mi-
nimalne wzrosło do 2600 zł, a mini-
malna stawka godzinowa wynosi 17 
złotych. 

Zmiany obejmują również dodatki 
stażowe. Od początku 2020 roku do-
datek za staż pracy nie będzie mieć już 
żadnego wpływu na wysokość mini-
malnego wynagrodzenia. Na tę zmia-
nę czekali od lat pracownicy z długim 
stażem pracy, którzy dostawali niższe 
stawki wynagrodzenia zasadniczego 
niż przykładowo zaczynający pracę 
absolwenci, ponieważ do minimalnej 
pensji wliczano im dodatek za wysłu-
gę lat. 

Zmieniła się również wysokość 
maksymalnych limitów rocznych 
wpłat na indywidualne konta za-
bezpieczenia emerytalnego (IKZE) 
oraz indywidualne konta emerytalne 
(IKE) na 2020 r. Aktualnie limity wy-
noszą odpowiednio 5718 zł (IKZE) i 
14 295 zł (IKE). Zostaną podwyższo-
ne do 6272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 
(IKE). 

Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE 
pozwala na korzystanie z dodatkowych 
preferencji podatkowych – oznacza dla 
podatników brak opodatkowania zy-
sków i brak opodatkowania przy wy-
płacie środków.

W przypadku IKZE również obowią-
zują korzyści podatkowe. Oszczędzają-
ca osoba może liczyć na to, że wpłacone 
kwoty pomniejszą dochody do opo-
datkowania podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych (PIT). Dzięki temu 
dany podatnik może corocznie uzyskać z 
urzędu skarbowego zwrot podatku.

Zyski pochodzące z IKZE nie pod-
legają tzw. podatkowi Belki, ale przy 
wypłacie (jeśli środki zostaną pobrane 
po ukończeniu przez oszczędzającego 
65 lat) pobiera się podatek na poziomie 
10 proc. wypłaconej kwoty.
Stan prawny na dzień 27.12.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Zmiany dla pracowników w 2020 roku

Dział Szkoleń 
zaprasza 
Styczeń

 13 stycznia – Zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

 20–21 stycznia – Komisje zakłado-
we / Komisje rewizyjne

Luty 

 13 lutego – Mobbing
 24–25 lutego – Szkolenie dla 

skarbników

Marzec

 3–4 marca – Rozwój Związku
 5 marca – Zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
 23 marca – Szkolenie dla skarbni-

ków

Zgłoszenia prosimy kierować telefo-
nicznie: 58 308 42 76  
lub 58 305 54 79 
e-mailowo:  
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Sejm RP ustanowił patronaty na obecny 
rok. Uhonorowani zostali: 

 Św. Jan Paweł II, którego setna rocznica 
urodzin przypada w tym roku. 

Hetman Stanisław Żółkiewski, wybitny 
wódz w dziejach oręża polskiego, zwycięzca 
w wielu bitewnych kampaniach, pisarz i pa-
miętnikarz. Obchodzić będziemy 400-lecie 
jego śmierci.

Leopold Tyrmand, kultowy pisarz, które-
go setna rocznica urodzin i 35 rocznica jego 
śmierci przypada w roku 2020. 

Roman Ingarden, jeden z najwybitniej-
szych polskich �lozofów, profesor uniwersyte-
tów Lwowskiego i Jagiellońskiego. Będziemy 
obchodzić 50 rocznicę jego śmierci. 

Sejm podjął również uchwałę ustanawia-
jącą 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, decy-
dującego starcia wojny polsko-bolszewickiej, 
która na wiele lat uchroniła Polskę i Europę od 
komunistycznego terroru. 

W tym roku świętować będziemy rów-
nież setną rocznicę zaślubin Polski z mo-
rzem w Pucku. 

Mamy sześciu patronów 2020 roku
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Komu s³u¿yli 
funkcjonariusze 
w PRL-u?

Po czterech latach nieobecności, dzięki pomocnej dłoni wycią-
gniętej w czasie wyborów do europarlamentu przez Grzegorza 
Schetynę, postkomuniści wrócili do polskiego parlamentu. I 
od czego zaczęli swoją działalność, oczywiście od zadbania o 
interesy… funkcjonariuszy służb mundurowych, a więc ludzi, 
którzy dostawali pieniądze za ochronę systemu komunistycz-
nego i robili wszystko, aby w kraju nie było demokracji. Już w 
wolnej Polsce przez wiele lat funkcjonariusze komunistyczni 
dostawali wyższe świadczenia emerytalne niż przeciętni Polacy, 
w nagrodę za to, że służyli władzom komunistycznym. Dopiero 
niedawno odebrano im te niezasłużone przywileje i podniósł się 
krzyk, że to niesprawiedliwe. 
Według polityków lewicy „każdy funkcjonariusz, który służył 
Polsce, zasługuje na szacunek”. Ale czy ktoś, kto inwigilował, 
podsłuchiwał, zamykał w więzieniach współobywateli tylko dla-
tego, że nie chcieli żyć w zniewolonym państwie, rzeczywiście 
służył Polsce? Projekt złożony przez postkomunistyczną lewicę 
przewiduje powrót do wskaźnika 2,6 proc. podstawy wymiaru 
emerytury za każdy rok służby pełnionej zarówno przed, jak i po 
31 lipca 1990 r. 
O tym, jaki jest stosunek ludzi, którzy przez lata służyli totalitar-
nemu państwu, świadczy także data złożenia projektu ustawy 
przywracającej przywileje funkcjonariuszom komunistycznego 
aparatu represji – 16 grudnia 2019 r., a więc w 49 rocznicę 
tragicznych wydarzeń Grudnia ’70 i 38 rocznicę zamordowania 
dziewięciu górników w Kopalni Wujek.

Za ile siê ¿yje 
w Polsce?

Obok problemów uposażeń dla byłych esbeków polskiej 
lewicy na sercu leżą niskie wynagrodzenia, ale nie zwykłych 
obywateli…, ale posłów. Marcin Kulasek, który dostał się 
do Sejmu z list SLD, gdzie jest sekretarzem partii, ostatnio 
zabłysnął na polskiej scenie politycznej wypowiedzią, że 
„trudno utrzymać się w Warszawie za 6,5 tys. zł na rękę i dietę 
2,5 tys. zł”. Tym samym dołączył do grona przedstawicieli tzw. 
elit, którzy nie bardzo orientują się, za ile miesiąc musi przeżyć 
przeciętny Kowalski. 
Przypominamy najsłynniejsze niedawne wypowiedzi o zarob-
kach w Polsce: Elżbieta Bieńkowska (PO): „Za 6 tys. zł to pracuje 
złodziej albo idiota”. Małgorzata Gersdorf (I prezes SN): „Za te 
około 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji”.

Nur fur Deutsche

Z czym przeciętnemu Polakowi (znającemu jako tako historię) 
kojarzy się wyrażenie „nur für Deutsche” (tylko dla Niemców). 
Oczywiście z II wojną światową. W czasie okupacji Niemcy 
tworzyli takie specjalne strefy w środkach transportu oraz bu-
dynkach i w miejscach użyteczności publicznej, takich jak: parki, 
kawiarnie, kina, teatry i tym podobne.
Minęło kilkadziesiąt lat i Niemcy przypomnieli sobie to hasło, 
tym razem tak oznaczone zostały kasy w supermarkecie sieci 
Edeka w Cottbus. Postęp jest taki, że są też kasy „dla Polaków”. 
Podobno Polacy mogą robić zakupy w „niemieckiej” kasie, ale 
kiedy podchodzi Niemiec, to Polak musi odejść do „swojej” kasy. 
Jeden z klientów ujawnił, że nawet jak w „niemieckiej” kasie są 
pustki, a w „polskiej” kolejka, to i tak polscy klienci nie mogą 
podchodzić do tej pierwszej.

Czego ucz¹ dzieci 
w Niemczech
Ten, co wymyślił kasy „tylko dla Niemców” w sklepie Edeka, 
nigdy zapewne w szkole nie uczył się o tym, jak jego przodko-
wie zachowywali się na podbitych w czasie II wojny światowej 
ziemiach. Nie najlepiej to świadczy o systemie edukacyjnym 
u naszych zachodnich sąsiadów. A że są oni podatni na różnego 
rodzaju ideologie mamy dowód i teraz. Ostatnio mieliśmy 
okazję zobaczyć roześmiane niemieckie dzieci śpiewające: „Moja 
babcia to stara świnia ekologiczna”. Piosenkę z tymi słowami wy-
konywał chór dziecięcy na antenie niemieckiej publicznej stacji 
radiowo-telewizyjnej Westdeutscher Rundfunk (WDR). 

Znika Holandia
Od 1 stycznia podobno już nie będzie Holandii. Teraz na kraj 
leżący koło Niemiec i Belgii będziemy używać nazwy Nider-
landy. Powodem podjętej przez holenderski rząd decyzji jest 
chęć, by nazwa kraju kojarzyła się z rowerami i tulipanami, a nie 
prostytucją i narkotykami. Ale czy to wystarczy, może trzeba 
zdelegalizować prostytucję i narkotyki, a nie zmieniać nazwę?

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Sejm RP zdecydował się uhonorować w roku 2020 dwa historycz-
ne wydarzenia, których okrągłą rocznicę będziemy w bieżącym roku 
obchodzili – stulecie Bitwy Warszawskiej i zaślubin Polski z morzem. 
To dobrze – wszak stanowią one fundament polskiej niepodległo-
ści, a ich wpływ nie tylko na historię Polski jest oczywisty. Trochę 
jednak szkoda, że przy okazji tej dyskusji nie pojawił się wątek 
dwóch bliższych nam wydarzeń, których okrągłe rocznice także 
przypadają w tym roku. Mowa oczywiście o tragedii Grudnia ’70 na 
Wybrzeżu, która miała miejsce równo 50 lat temu, i czterdziestoleciu 
Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. To także 
znaczące kamienie milowe na trudnej drodze do wolności i suweren-
ności naszej ojczyzny, związanej również z walką o podmiotowość 
i godność człowieka. Dla naszego Związku, który przecież z tych 
wydarzeń się narodził i trwa do dzisiaj, to będą na pewno rocznice 
najważniejsze. Mam nadzieję, że obchodom tych rocznic będzie 
towarzyszyła nie tylko refleksja nad tym, co stało się 40 lat temu, ale 
również to, jakie jest miejsce dialogu społecznego dziś, jak wyglą-
da sytuacja pracownika w wolnej Polsce, czy fundamentalne dla 
strajkujących wówczas prawo do zrzeszania się w niezależne związki 
zawodowe jest skutecznie realizowane. Mam bowiem czasami wraże-
nie, że wielkie i podniosłe słowa, które padają z ust ważnych osób w 
dniach obchodów, nie zawsze przekładają się na praktykę działania. 
Jak inaczej ocenić brak jakiejkolwiek reakcji instytucji państwa na 
skandaliczne zwolnienie całej komisji zakładowej w Castoramie? 
Dlaczego tak proste rozwiązanie, jak przyjęcie zasady, że członek 
władz związkowych jest chroniony do czasu prawomocnego orzecze-
nia sądu, nie zostało – mimo obietnic – do tej pory wprowadzone? 
A przecież na pewno zniechęciłoby to przynajmniej niektórych 
pracodawców do restrykcji wobec tych, którzy ośmielają się walczyć 
o bardziej godne warunki pracy i płacy. Z kolei trzydziesta rocz-
nica pierwszych wyborów samorządowych, przypadająca 27 maja 
br., powinna być okazją do dyskusji o miejscu i roli samorządów w 
dzisiejszej Polsce. Obawiam się, że zamiast tego stanie się kolejnym 
etapem politycznej walki wielu samorządów z władzą centralną, tak 
jak stało się 4 czerwca ubiegłego roku. Samorząd jest częścią władzy 
publicznej i pełni od lat coraz większą rolę w kształtowaniu naszego 
najbliższego otoczenia, ale nie możemy zapominać, że zgodnie z art. 
3  konstytucji Polska jest państwem jednolitym, a samorządy działają 
w ramach rozwiązań ustawowych.

Rok 2020 przyniesie nam oczywiście także wybory prezydenckie 
kończące na jakiś czas wyborczy maraton – od samorządowych, po-
przez europejskie i parlamentarne. Wydaje się, że dla zdecydowanej 
większości członków NSZZ „Solidarność” Andrzej Duda jest kandy-
datem oczywistym, łączącym wrażliwość społeczną z patriotyzmem 
i konserwatywnym światopoglądem. Jednakże warto, by w nadcho-
dzących miesiącach oprócz „normalnej” kampanii prezydent pokazał 
efekty swoich inicjatyw tak na arenie międzynarodowej (choćby idea 
„trójmorza”), jak i wewnętrznej. W tej drugiej dla nas istotne jest 
domknięcie realizacji porozumienia, jakie ówczesny kandydat na 
prezydenta Andrzej Duda w maju 2015 roku zawarł z „S”. Najważ-
niejszy zapis, czyli powrót do wieku emerytalnego obowiązującego 
przed „zamachem” Tuska, został zrealizowany, ale na prezydencką 
inicjatywę czeka zapis o powiązaniu wieku emerytalnego z okresem 
zatrudnienia.

Nie widzę też szans, aby w 2020 roku spadła temperatura sporu 
politycznego i zmniejszyły się wynikające stąd podziały. Nie sprzyja 
temu ani kampania prezydencka, ani spór wokół sądów, podgrzany 
dodatkowo ostatnimi orzeczeniami trzech sędziów Sądu Najwyż-
szego, którzy przypisali sobie prawo do oceniania ustaw sejmowych, 
które to prawo jest zastrzeżone w konstytucji jako wyłączne upraw-
nienie Trybunału Konstytucyjnego. Także jedynie TK ma prawo 
oceniać zgodność polskich ustaw z przyjętymi przez Polskę umowa-
mi międzynarodowymi. To pokazuje więc po raz kolejny, że dla tych, 
którzy szaty rozdzierają w obronie konstytucji, liczy się nie ona, ale 
za wszelką cenę utrzymana i najlepiej bezkarna – władza. Smutne.  

Jacek Rybicki

Rok  
pełen  
rocznic 

Krakowski tramwaj z okresu niemieckiej okupacji.

oni naprawdê to powiedzieli...

– Jest taka propozycja, żeby zwierzętom przydzielić 
obywatelstwo. Są zwierzęta udomowione, które 
powinny być traktowane jak współobywatele, 
potem są zwierzęta liminalne, graniczne, które żyją 
z nami, np. szczury, karaluchy albo coś takiego i one 
powinny mieć status uchodźców, i są zwierzęta 
dzikie, które powinny mieć status obywateli państw 
suwerennych – powiedziała Magdalena Środa 
(podobno profesor, ale czy na pewno?)„
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– Rozmawiamy w 49 rocznicę tra-
gicznego Grudnia ’70 i w 38 rocznicę 
stanu wojennego, wprowadzonego 
przeciwko organizującemu się w „So-
lidarność” społeczeństwu. Odwołu-
jemy się do protestów robotniczych 
w naszym etosie. Pamięć o tam-
tych dramatycznych wydarzeniach  
i o ofiarach terroru nakłada na Zwią-
zek potrzebę dbałości o demokrację, 
o świat pracy, o wolność słowa?    

– Rocznice i pamięć Grudnia 1970 
oraz wprowadzenia stanu wojennego 
nakładają na nas zobowiązanie, któ-
re dalece wykracza poza podstawowe 
zadania przypisane związkom zawo-
dowym. To nie jest slogan. Przecież 
„Solidarność” powstała w konsekwencji 
wydarzeń w naszej ojczyźnie. Jednym 
z nich był Grudzień roku 1970. W straj-
ku w sierpniu 1980 roku brali udział 
stoczniowcy doskonale pamiętający 
tragedię sprzed dziesięciu lat. Tamto 
doświadczenie determinowało ich po-
stawy. To oni współtworzyli „Solidar-
ność”. W grudniu 1970 roku drastyczna 
podwyżka była wprowadzona tuż przed 
świętami. To wskazuje na prowokację 
w kontekście walki o władzę w łonie tej-
że władzy. Przecież organa bezpieczeń-
stwa miały już wcześniej informacje, 
że napięcie narasta i grozi wybuchem 
społecznym.

– Za tę prowokację, służącą wymia-
nie ludzi u władzy, życiem zapłaciły 
44 osoby… 

– W ich rachubach i planach okaza-
ło się, że musiało zginąć kilkadziesiąt 
osób, a kilka tysięcy rannych, wyrzuco-
nych z pracy. Zenon Kliszko, działacz 
komunistyczny jeszcze sprzed wojny 
i prawa ręka Gomułki, przecież po-
wiedział, że z kontrrewolucją trzeba 
walczyć przy pomocy siły, a nawet je-
żeli zginie trzystu robotników, to bunt 
zostanie zdławiony. Dla tego towarzy-
stwa z tak zwanej zjednoczonej polskiej 
partii robotniczej znaczenie miało tylko 
utrzymanie się przy władzy. Tak trakto-
wali państwo i społeczeństwo. A nam 
pozostało upominać się o rozliczenie, o 
sprawiedliwość. Słowo „przepraszamy” 
z ich ust nie padło. Po Grudniu kolej-
nym kamieniem milowym na drodze ku 
wolności, kolejną, jak to nazwał ksiądz 
kanonik Ludwik Kowalski, gwiazdą 
wyznaczającą nasz szlak narodowy, były 
robotnicze wystąpienia w Radomiu, Ur-
susie, Płocku i wielu innych miastach w 
1976 roku. 

– I rodzące się w latach 70. organiza-
cje opozycyjne, w tym WZZ?

– Tak właśnie się stało. W każdym 
z tych protestów, obok postulatów 

Związku nigdy, nikomu 
nie udało się złamać
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” 

związanych z rosnącymi cenami, były 
akcenty godnościowe i sprzeciw prze-
ciwko fatalnej polityce rządu i partii 
komunistycznej. Pojawiły się postula-
ty zmian w związkach zawodowych, 
a nawet powołania nowych. Przy-
szedł lipiec 1980 roku, stanął Lublin i 
Świdnik, WSK Mielec, a na Wybrzeżu 
na przykład Polmo w Tczewie, loko-
motywownia w Gdyni. Uczestniczyli 
w tych protestach lat 70. nasi koledzy, 
ktoś z naszych rodzin. Na Wybrzeżu 
były tysiące rodzin, które zetknęły się 
z brutalnością reżimu, w których ktoś 
został poszkodowany w wyniku zbrodni 
grudniowej lub pałowania ludzi w Ra-
domiu. To tworzyło klimat, w którym 
dojrzewała myśl o wolnych związkach 
zawodowych, która urzeczywistniła się 
w NSZZ „Solidarność”. Narastała świa-
domość, że możliwością przeciwstawie-
nia się wyzyskowi, panoszeniu się partyj-
nych kacyków, jest stworzenie związków 
zawodowych, które nie będą infiltrowane 
i zarządzane przez taki czy inny komitet 
partyjny. Pacyfikacja Gdańska, Gdyni, 
Szczecina, Radomia pokazała, że na uli-
cach trudno jest zmagać się z władzą wy-
posażoną w aparat przemocy. Terenem, 
na którym robotnicy mogą w miarę 
bezpiecznie zorganizować protest, jest 
zakład pracy. 

– Bynajmniej do 1981 roku, gdy na 
teren kopalń i stoczni wjechały T-54 

z wieżyczkami obróconymi do tyłu, 
krusząc mury i łamiąc bramy…

– A w ślad za nimi wchodziła mili-
cja. Ten manewr zastraszający zastoso-
wano też w 1988 roku w Hucie Sendzi-
mira (wówczas Huta im. Lenina – dop. 
red.) i w Stalowej Woli. To były akty 
desperacji konającego systemu. Władzy 
komunistycznej w 1981 roku wydawało 
się, że odcięła głowę „Solidarności”, że 
wsadzając do obozów internowania i do 
więzień 10 tysięcy ludzi, którzy mogli 
stanąć na czele protestu, Związek uni-
cestwi. Ale się pomylili, mimo że mieli 
doskonałe rozeznanie wewnątrz „Soli-
darności”. 

– Na czele PRL stali przez dwie de-
kady, mimo przetasowań, ci sami 
ludzie…

– Warto o tym przypominać, że ci 
sami ludzie wydawali rozkazy i realizo-
wali operacje przeciwko społeczeństwu 
w 1970, w 1976 i w 1981 roku. Mini-
strem obrony narodowej był, wspierany 
przez szefa służb Czesława Kiszczaka, 
cały czas generał Jaruzelski, potem 
obejmując stanowiska I sekretarza par-
tii, premiera...   

– A gdy parasol moskiewski się 
zwijał, przystąpiono do kolejnego 
etapu. Mimo siły systemu Związek 
nie dał się złamać. W tym roku mi-
nie 40 lat od jego narodzin. Jednak 
podziały ludzi „Solidarności” są nie 
do przezwyciężenia. Z jednej strony 
Frasyniuk, Borusewicz, Lis, Wałęsa 
– kontra Gwiazda, Wyszkowski, Ko-
łodziej. Czy to szarpanie się na po-
trzeby bieżącej polityki kiedykolwiek 
ustanie, czy ten podział jest wpisany 
na trwałe w naszą współczesność?  

– Ależ poza pierwszym momentem 
wybuchu strajku oraz euforii po pod-
pisanych porozumieniach te podziały 
były bardzo wyraźne. Przypomnę cho-
ciażby dramatyczny moment 16 sierp-
nia 1980 roku, końca strajku w Stoczni 
im. Lenina i jego wymuszoną kontynu-
ację. Te podziały były. Mowa była o so-
cjalizmie z „ludzką twarzą”, „socjalizm 
tak, wypaczenia nie”, było silne skrzydło 
lewicowe, ludzi o tradycji marksistow-
skiej. Z drugiej zaś strony była rzesza 
związkowców, dla których ważne były 
wartości katolickie, narodowe. W koń-
cu w szeregach „Solidarności” był pra-
wie milion członków PZPR, z których 
mnóstwo – służbowo. Było w Związku 
kilku członków KW PZPR. Takie było 
polecenie służbowe. Przecież chodziło o 
to, by „Solidarność” dzielić na nurty. 

– Przypomnijmy, że 13 września 
1980 r., gdy MKZ w Gdańsku podjął 

prace nad statutem związku, istniało 
16 regionalnych organizacji związ-
kowych. Dopiero 17 września 1980 
r. zdecydowano o powołaniu jednej 
organizacji związkowej, obejmującej 
cały kraj, dzięki wystąpieniu Karola 
Modzelewskiego i pracy mecenasa 
Jana Olszewskiego oraz prof. Chrza-
nowskiego.

– Ano właśnie, zderzyła się koncep-
cja Lecha Wałęsy z postulatami z in-
nych regionów, zwolenników związku 
silnego, ogólnopolskiego, który byłby 
realnym rozmówcą dla rządzącej nie-
podzielnie partii. Zatem „Solidarność” 
tworzyli ludzie, wywodzący się z róż-
nych środowisk, o różnych poglądach i 
doświadczeniach oraz intencjach, któ-
rzy spotkali się w jednej organizacji. 
Wielość poglądów sprawiała, iż kwe-
stią czasu było, że kolejne osoby odej-
dą. Było to naturalne. Niewielu z nas 
jednak przypuszczało, że część z nich 
przebierze się w stroje zajadłych prze-
ciwników NSZZ „Solidarność”. Związek 
był dobry, gdy pomagał im realizować 
osobiste ambicje. 

– „Solidarność” jest wyjątkowym 
związkiem, bo ogólnopolskim. 
Z efektów działań podejmowanych 
przez Związek korzysta całe społe-
czeństwo. Jakie były najważniejsze 
sukcesy Związku?   

– Każdy z nas może mieć swoje oce-
ny i spojrzenie przez pryzmat własnych 
doświadczeń, ale nie ulega wątpliwości, 
że gdyby nie NSZZ „Solidarność” ży-
łoby się przeciętnemu obywatelowi 
znacznie gorzej, a sytuacja pracowni-
ków odbiegałaby in minus od obecnej. 
Przez lata słyszeliśmy na przykład, że 
mamy konkurować kosztami pracy, że 
kodeks pracy to przeżytek. Były próby 
podważania zabezpieczeń pracowni-
czych i wyjmowania pewnych elemen-
tów cywilizujących warunki zatrudnie-
nia. Choćby lekceważąc umowy o pracę 
przy zamówieniach publicznych. To 
dzięki Związkowi udało się zabezpie-
czenia te utrzymać, a nawet poprawić. 

– W dialogu?
– Samo pojęcie dialogu społecznego, 

bez sięgania do 1980 roku, do przepi-
sów prawa wprowadziła „Solidarność”, 
to dzięki niej w Konstytucji RP znalazł 

się zapis, że społeczna gospodarka ryn-
kowa oparta jest m.in. na solidarności, 
dialogu i współpracy partnerów spo-
łecznych. To „Solidarność” wywalczyła 
zapisy prawne o układach zbiorowych 
pracy, nie dało się tego, niestety, szerzej 
rozwinąć. 

– Zjednoczona Prawica wpisała 
w poczet swych obietnic wyborczych 
część postulatów społecznych Związ-
ku, co niewątpliwie przyczyniło się 
do wygrania przez to ugrupowanie 
wyborów prezydenckich i wyborów 
do parlamentu. Działania „S” są od-
powiedzią na właściwie zdiagnozo-
wane oczekiwania Polaków?

– Z ostatnich lat przypomnę oczeki-
wane przez rodaków przywrócenie wie-
ku emerytalnego 60/65 i wprowadzenie 
wolnych niedziel dla pracowników 
handlu wielkopowierzchniowego. Od 
marca 2018 roku pracownicy handlu 
mieli pierwszą niedzielę wolną od pra-
cy. Wbrew zapowiedziom ekonomistów 
związanych z sieciami handlowymi, ko-
niec świata nie nastąpił. Opieraliśmy się 
na argumentach i wyliczeniach. Stra-
szono nas upadłościami, bezrobociem. 
Nic takiego się nie stało, a firmy i sieci 
handlujące w Polsce odnotowują syste-
matyczny wzrost obrotów i dochodów. 
Udało nam się doprowadzić do objęcia 
ubezpieczeniem społecznym pracu-
jących na umowach zleceniach. Bez 
tego przyszykowalibyśmy sobie bombę 
z opóźnionym zapłonem. Mielibyśmy 
bowiem za dekadę, dwie, gigantyczną, 
kilkumilionową grupę osób bez zabez-
pieczenia emerytalnego. Walczymy, 
by umowy cywilnoprawne były objęte 
w całej rozciągłości ubezpieczeniem 
społecznym. 

– Szara strefa będzie zawsze…
– Oby jak najmniejsza. I tutaj doszło 

do jej ograniczenia poprzez wprowa-
dzenie od września 2016 roku znowe-
lizowanych przepisów kodeksu pracy, 
ograniczających zjawisko „syndromu 
pierwszej dniówki”. Umowę, z warun-
kami zatrudnienia, trzeba podpisać 
przed podjęciem pracy, a nie do końca 
pierwszego dnia. Obowiązek zgłosze-
nia pracownika do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
ciąży na pracodawcy. Skończył się czas, 
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Gdyby nie NSZZ „Solidarność” 
żyłoby się przeciętnemu 
obywatelowi znacznie 
gorzej. Przez lata słyszeliśmy 
na przykład, że mamy 
konkurować kosztami pracy, 
że kodeks pracy to przeżytek. 
Były próby podważania 
zabezpieczeń pracowniczych 
i wyjmowania pewnych 
elementów cywilizujących 
warunki zatrudnienia. 
Choćby lekceważąc 
umowy o pracę przy 
zamówieniach publicznych. 
To dzięki Związkowi udało się 
zabezpieczenia te utrzymać, 
a nawet poprawić. 
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gdy setki tysięcy pracujących nieustan-
nie było pierwszy dzień w pracy… 

– Postulaty sierpniowe są zrealizo-
wane?

– W roku 40-lecia „Solidarności” 
powiemy, że pierwszy gdański postulat 
został zrealizowany, bo doprowadzili-
śmy do sytuacji, w której trzy grupy za-
wodowe, ze służb mundurowych, uzy-
skały prawo do zrzeszania się i mogą 
przynależeć do wybranego związku 
zawodowego. Mogą się zrzeszać w do-
wolny związek zawodowy. 

– Bolączką są płace i to wcale nie dla-
tego, że każdy chce zarabiać z natury 
więcej... 

– I dlatego pod presją związków za-
wodowych doszło do pierwszego kroku 
w realizacji dyrektywy europejskiej oraz 
zaleceń MOP, by płaca minimalna wy-
nosiła około 60 procent średniej płacy 
w gospodarce. Dzięki naszym nieustę-
pliwym i systematycznym działaniom 
sięgnęliśmy 50 procent. Po drugie, każ-
dy pracujący, niezależnie od formuły, 
wie, że nie można pracować za mniej 
niż minimalna stawka ustawowa. We-
szło do prawa pojęcie najniższej stawki 
godzinowej. Przepisy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę weszły w życie 
w 2017 roku i wprowadziły minimalną 
stawkę wynagrodzenia godzinowego 
dla osób wykonujących pracę na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. Mamy 
możliwość wybierania społecznych 
inspektorów pracy. Nie daliśmy tego 
zlikwidować. Udało się wreszcie zwa-
loryzować odpisy na fundusz świadczeń 
socjalnych, „zamrożony” na poziomie 
2012 roku. 

– Dla sprawnego i nowoczesnego 
państwa konieczna jest profesjonal-
na, godziwie wynagradzana kadra. 
Czy państwo będzie w końcu do-
brym pracodawcą dla urzędników, 
nauczycieli, pracowników zawodów 
okołomedycznych?  

– W tych obszarach, moim zdaniem, 
doszło do zbyt dalekiej deregulacji, 
choćby przy kontraktowaniu usług me-
dycznych. W opiece zdrowotnej warto 
zastanowić się, jak odejść od prywa-
tyzowania działalności medycznej. Te 
procesy prywatyzacyjne, których do-
świadczyliśmy w opiece zdrowotnej, 
mogą przenieść się na oświatę. Będą 
różnicować poziom kształcenia według 
zasobności portfela. Uważam, że w tych 
zaniedbanych obszarach państwo ma za 
mało do powiedzenia, a za dużo samo-
rząd terytorialny. Nie wystarczy prze-
kazywać pieniędzy. Za bezpieczeństwo 
zdrowotne i za system kształcenia oraz 
jego poziom powinno odpowiadać pań-
stwo. Ta odpowiedzialność nie powinna 
być rozproszona. Jeśli jest nieskoordy-
nowana, to jakość usług publicznych 
kuleje. Wysokie bezrobocie psuło przez 
lata rynek pracy, ale też generowało gi-
gantyczne koszty i powodowało, że po-
siadanie zatrudnienia było wartością 
samą w sobie. To wpływało na poziom 
wynagrodzeń czy jakość pracy. Dziś 
bezrobocie jest śladowe, co wpływa 
na szybszy wzrost wynagrodzeń. Mam 
nadzieję, że w 2020 roku także więk-
szość pracowników sfery budżetowej 
otrzyma godziwe podwyżki wynagro-
dzeń, ale nie mam też wątpliwości, że 
tu też konieczny będzie nacisk naszego 
Związku. 

Rozmawiał Artur S. Górski

W niedzielę, 13 grudnia 1981 roku, 
nim nastał świt, zamachu stanu 
dokonała Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego, dowodzona przez  
Wojciecha Jaruzelskiego. 

 „Jodła” – taki kryptonim nosiła ope-
racja, w ramach której w nocy z 12 na 13 
grudnia 1981 r. na podstawie przygoto-
wanych wcześniej list zatrzymano kilka 
tysięcy osób, przede wszystkim działaczy 
NSZZ „Solidarność”. Rano 14 grudnia 
1981 r. rozpoczęły się strajki m.in. w 
Stoczni Gdańskiej i Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, w Gdańskiej Stocz-
ni Remontowej, w Rafinerii Gdańskiej, 
Centrum Techniki Okrętowej, Elektro-
montażu, Elmorze i Unimorze. Wnet zo-
stały zduszone siłą. Stanął port w Gdań-
sku, Fosfory, Nauta, Polmo Tczew. Kilku 

członków władz krajowych „S” na terenie 
portu gdańskiego proklamowało 13 grud-
nia o godz. 13.30 powołanie Krajowego 
Komitetu Strajkowego i wzywało do straj-
ku oraz niepodejmowania walki z MO i 
wojskiem. 17 grudnia 1981 r. pod wieczór 
zginął, trafiony milicyjną kulą, uczestnik 
demonstracji Antoni Browarczyk. 

13 grudnia 2019 r. w południe na placu 
Solidarności w Gdańsku zostały złożone 
kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upa-
miętniającą ofiary stanu wojennego. Sta-
nęła tam wystawa poświęcona Antoniemu 
Browarczykowi, Piotrowi Sadowskiemu, 
Wacławowi Kamińskiemu, Janowi Samso-
nowiczowi oraz tragicznym wydarzeniom 
Grudnia 1970.  

– Spotykamy się w miejscu, gdzie 
wielokrotnie była przelewana krew 

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej 16 
grudnia 2019 r. wręczono Krzyże 
Wolności i Solidarności, odzna-
czenia państwowe, działaczom 
opozycji wobec dyktatury komuni-
stycznej. Ceremonii przewodniczył 
prezes Instytutu Pamięci Narodo-
wej dr Jarosław Szarek. 

Krzyż Wolności i Solidarności otrzy-
mali: Jerzy Adamczyk, Jan Dąbrowski, 
Bogumił Fąkowicz, Ewa Glinka, Adam 
Hodysz (od lat 60. w SB, jako śledczy 
KW MO pod koniec 1978 r. nawiązał 
kontakt z opozycją), Andrzej Hofman, 
Jacek Jancelewicz, Danuta Jasik, Ma-

rek Piwoński, Elżbieta Połeć, Tadeusz 
Sadowski, Tadeusz Zarembski, Jerzy 
Żuchowski i Mieczysław Żuk oraz po-
śmiertnie: Szczepan Karol Baum, ks. in-
fułat Stanisław Bogdanowicz, tworzący 
w bazylice Mariackiej oazę wolności, 
Romuald Kulig, Józef Raszewski i An-
drzej Trzaska.

Krzyż Wolności i Solidarności ustano-
wiono dla uhonorowania osób, które w 
latach 1956–1989 „mimo zagrożenia bez-
pośrednimi represjami, zasłużyły się czyn-
nie dla odzyskania przez Polskę pełnej nie-
podległości i suwerenności oraz dla obrony 
praw człowieka i obywatela w PRL”.  

(asg)

„Tylko orły szybują nad graniami i nie 
lękają się przepaści, wichrów i burz. Musi-
cie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle 
i wzrok orli ku przyszłości. Musicie du-
cha hartować i wznosić, aby móc jak orły 
przelatywać nad graniami w przyszłość 
naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli 
jak orły przebić się przez wszystkie dziejo-
we przełomy, wichry i burze, nie dając się 
spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły 
to wolne ptaki, bo szybują wysoko” – te 
słowa księdza prymasa Stefana Wyszyń-
skiego przywołał ks. Jarosław Wąsowicz, 
salezjanin, duszpasterz kibiców, niegdyś 
członek Federacji Młodzieży Walczącej, 
w bazylice św. Brygidy 13 grudnia. 

 – 13 grudnia 1981 roku to data, któ-
ra do końca świata będzie dniem hańby, 
bo tego dnia junta Jaruzelskiego, wpro-
wadzając czołgi i machinę stanu wo-
jennego, próbowała zmiażdżyć piękny 
zryw wolności, którym była „Solidar-
ność”. Chcieli ją zniszczyć, zamknąć 
w więzieniu, pozbawić życia. Osta-
tecznie się im to nie udało. Stajemy w 
postawie wdzięczności dla tych, którzy 
przez ostatnią dekadę PRL nie pozwo-
lili zniszczyć i zginąć „Solidarności”. 
Od pierwszych dni stanu wojennego 
młodzi ludzie stanęli do walki o wolną 
Polskę, o „Solidarność”. Postawili sobie 
za cel odzyskanie niepodległości. Szli 
wyprostowani wśród tych, co na ko-
lanach – powiedział ksiądz Wąsowicz, 

koncelebrujący nabożeństwo wraz z ks. 
Ludwikiem Kowalskim, proboszczem 
parafii, i ks. Piotrem Adamskim, nie-
gdyś w FWM.

– Szczęść Boże! Jesteśmy w niezdo-
bytym bastionie „Solidarności”. Wśród 
symboli nie mogło w nim zabraknąć 
krzyża FMW na ołtarzu naszej ojczy-
zny. Dziękuję za lata 80. Nie mieliście 
wątpliwości, że Polska będzie wolna. 
Bóg zapłać wam, od serca, za dzieło, 
które dokończyli górnicy i stoczniowcy. 
– mówił Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy, że powstała w 
czerwcu 1984 roku FMW była organi-
zacją podziemną, zrzeszającą najmłod-
szych opozycjonistów PRL. Tworzyli ją 
uczniowie, studenci i robotnicy. Do 
założycieli FMW w Gdańsku należeli 
m.in.: Mariusz Wilczyński i Klaudia 
Moszczyńska, Robert Kwiatek, Jaro-
sław Rybicki, Krzysztof Biskupski, Ol-
gierd Buchocki, Błażej Dróżdż, Darek 
Krawczyk. FMW dotarła do większości 
szkół w Trójmieście, wydawała około 
trzydziestu tytułów gazetek szkolnych, 
z „Monitem” na czele.

Ostatnim punktem obchodów FMW 
była debata „Działalność opozycyjna 
młodzieży od stanu wojennego do koń-
ca lat osiemdziesiątych” w Muzeum II 
Wojny Światowej.

(asg)

Noc generałów

Krzyż wdzięczności od FMW

Krzyże Wolności i Solidarności 

ludzi, którzy dopominali się o god-
ność człowieka, o godność obywatela. 
Dopominali się o wolność ojczyzny. 
I za to do nich strzelano. Za to władza 
komunistyczna represjonowała, zamy-
kała w więzieniach, pozbawiała pracy, 
wyrzucała z ojczyzny tysiące naszych 
rodaków – mówił Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

– Tak niewielu odpowiadało za to 
przed sądem. A tak wielu wówczas wy-
dawało polecenia. To jest cień na wol-
nej, niepodległej ojczyźnie, że wielu z 
oprawców, morderców, zbrodniarzy, 
żyło w wolnym kraju, żegnano ich z 
honorami. Ich nie było stać, by po-
wiedzieć choćby słowo „przepraszam” 
– dodał Dośla. 

Uroczystości upamiętniające ofiary 
stanu wojennego odbyły się też 13 grud-
nia wieczorem w Gdyni. W kościele 
oo. Redemptorystów przy ul. Portowej 
odprawiona została msza święta w in-
tencji pamięci o represjonowanych. Po 
nabożeństwie kilkadziesiąt osób i pocz-
ty sztandarowe przeszły pod pomnik 
Ofiar Terroru Komunistycznego.

Z kolei na murach kościoła oo. Fran-
ciszkanów w Gdyni odsłonięto tablicę 
upamiętniającą Jacka Kaczmarskiego, a 
w trakcie koncertu odtworzono film ze 
scenami ze stanu wojennego do utworu 
„Świadectwo” w archiwalnym wykona-
niu Kaczmarskiego. Pieśniarz zmarł 10 
kwietnia 2004 r. w Gdańsku.

(asg)

13 grudnia, plac Solidarności.

13 grudnia, uroczystość poświęcenia krzyża Federacji Młodzieży Walczącej.

Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności. Obok Piotr Duda.
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Grudzień 1970 i Poznań 1956 – te 
dwie daty z drogi do wolności splo-
tły się 16 grudnia 2019 r. w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku. Poznańscy 
robotnicy przynieśli do świątyni 
srebrną replikę krzyży – pomnika 
Poznańskiego Czerwca 1956, sym-
bolu robotniczego powstania. Zo-
stanie on wkomponowany w Bursz-
tynowy Ołtarz Ojczyzny, wotum za 
niepodległość.

 – Minęło 49 lat, a my dokopuje-
my się prawdy o tamtych tragicznych 
dniach – mówił ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź, który dalej kontynuował: – Na 
drodze ku wolności naszej ojczyzny było 
tych dni wiele, a część z nich związana 
była z grudniem. Niewinnie przelana 
została polska krew. 44 zamordowanych 
lub zmarłych z ran, 1165 rannych to 
straszne żniwo tamtej zbrodni. Polska o 
nich pamięta. Cóż mamy uczynić z tra-
giczną datą w polskim kalendarzu? O 
tragedii Grudnia mamy pamiętać. Taki 
jest nasz obowiązek wobec współcze-
snych i pokoleń, które po nas przyjdą. 
Pragnienie wolności złączyło się z ofiarą 
krwi, rozlaną zbrodniczą ręką. Krzyk na 
trwogę otworzył dla wielu oczy na istotę 
tamtego systemu. Jak alarmowy dzwon 
odsłonił cynizm władzy, która – mieniąc 
się przedstawicielem ludzi pracy – strze-
lała, bo ludzie upomnieli się o swoje 
prawa. Nie była to ofiara nadaremna. 
Wiatr „Solidarności”, który w sierpniu 
1980 roku ogarnął Polskę, pamiętał 
ofiarę Grudnia i włączył ją do swego 
etosu, ideowego fundamentu. Wśród 
postulatów MKS znalazło się żądanie 
przywrócenia do pracy zwolnionych 
w 1970 roku. W dziesiątą rocznicę, na 

W 1970 roku przez robotników prze-
mówiła gorycz i rozpacz. Wydawało 
się, że i Grudzień nie przyniesie prze-
łomu oprócz przetasowania w łonie 
reżimowej władzy, ale „nie płaczcie 
matki, to nie na darmo nad stocznią 
sztandar z czarną kokardą”.  

Wiele podejmowanych wówczas 
decyzji nosiło znamiona prowokacji, 
która doprowadziła do śmierci 44 nie-
winnych ludzi. 

Gdańsk i Poznań przed Ołtarzem Ojczyzny 

Z ich ofiary wolność powstała. Grudzień 1970 

– Bywały lata, że niewiele osób zapa-
lało tutaj znicze – mówił we wtorkowy 
poranek, 17 grudnia Roman Kuzimski, 
przewodniczący Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdy-
nia. – Bezsilnie wołaliśmy o sprawiedli-
wość, domagając się ukarania winnych 
– przypominał. – Bo to naturalne, że jeśli 
są ofiary, to muszą być sprawcy. Bohate-
rom stawia się pomniki, a sprawców wsa-
dza do więzienia z piętnem mordercy... 
Nic z tego. Do dzisiaj w sądach zasiada 
ponad siedmiuset PRL-owskich sędziów. 
Wcześniej było ich jeszcze więcej. To oni 
zadbali, żeby zbrodniarze pozostali bez-
karni. To cena za brak dekomunizacji 
i skutecznej lustracji. Apeluję do pol-
skich władz, a w sposób szczególny do 
prezydenta. Zróbcie wreszcie porządek 
z polskim wymiarem sprawiedliwości. 
Odwagi! W tej walce macie poparcie 
„Solidarności”. Jesteśmy to winni ofia-

rom, których imiona dzisiaj przywołu-
jemy – mówił Roman Kuzimski.

Podczas uroczystości pod pomnikiem 
Ofiar Grudnia 1970 odczytane zostały 
także listy od prezydenta Andrzeja Dudy 
oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

– Władza, nazywająca się ludową, 
pokazała robotnikom, że nie powinni 
mieć jakichkolwiek złudzeń co do jej 
fałszu i zbrodniczej natury. Minęło już 
niemal pół wieku, ale Gdynia, Wybrzeże 
i cała Polska zawsze będą pamiętać z tą 
samą żarliwą siłą – napisał do uczestni-
ków Andrzej Duda. 

– Naszym obowiązkiem – napisał 
natomiast Mateusz Morawiecki – jest 
pamiętać o bohaterach tamtych dni 
oraz o winie i odpowiedzialności tych, 
którzy na wolnościowy zryw Polaków 
odpowiedzieli wysyłając czołgi. 

(tm) 

Uczniowie i poczty sztandarowe z 
gdańskich szkół podstawowych, które 
uczestniczyły w uroczystości to: SP nr 
1, SP nr 2, SP nr 14, SP nr 15, SPS nr 26, 
SP nr 39, SP nr 47, SP nr 50, SP nr 56, 
SP nr 57, SP nr 61, SP nr 65, SP nr 89, a 
ze szkół ponadpodstawowych: XIX LO, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 
(IV LO), Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 7, Zespół Szkół Łączności, I 
LO z Centrum Naukowo-Biznesowego, 
Zespół Szkół Morskich, Zespół Szkół 

Energetycznych, Zespół Szkół Kreowa-
nia Wizerunku, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Ze-
spół Szkół Sportowych i Ogólnokształ-
cących, Zespół Szkół Mistrzostwa Spor-
towego, Zespół Szkół Samochodowych, 
Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradi-
num, a także Zespół Szkół Handlowych 
w Sopocie, Powiatowy Zespół Szkół nr 
2 w Rumi. W uroczystości wzięły udział 
także delegacje i poczty sztandarowe 
z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

– Ofiara Grudnia nie była nada-
remną. Przyszedł wiatr „Solidarności”, 
który ogarnął Polskę – mówił ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź podczas uroczy-
stości w bazylice św. Brygidy.

16 grudnia 2019 r. o godz. 10 na pla-
cu Solidarności przy pomniku Poległych 
Stoczniowców spotkało się kilka poko-
leń. Byli uczestnicy wydarzeń grudnio-
wych, jak Henryk Jagielski, w grudniu 
1970 współorganizator strajku w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina, który też później, 

na zebraniach związków zawodowych, 
domagał się ukarania winnych strzelania 
do robotników. Stawili się uczniowie z 
licznymi pocztami sztandarowymi, któ-
re otoczyły pomnik. Przybyli, pod biało-
-czerwoną flagą, stoczniowcy, by oddać 
cześć zastrzelonym w Grudniu 1970 r.

Wojciech Książek, przewodniczący 
oświatowej gdańskiej „Solidarności”, 
przypomniał wydarzenia z historii naj-
nowszej PRL oraz robotnicze protesty 
– od Poznania 1956 po stan wojenny z 
1981 roku. Zacytował przy tym m.in. św. 
Jana Pawła II, który w 2003 roku apelo-
wał do delegacji NSZZ „S”, że nie może 
zaniedbać troski o historię, tak bliską, 
a jednocześnie tak odległą. Przywołał 
słowa Napoleona Bonaparte: „Nie odpo-
wiada się karabinami ludziom żądającym 
chleba” oraz fragment wiersza Czesława 
Miłosza umieszczony na pomniku: Który 
skrzywdziłeś człowieka prostego... W in-
tencji zabitych 44 robotników Wybrzeża 
i ich rodzin oraz osób represjonowanych 
modlitwę odmówił ks. kanonik Ludwik 
Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy. 

Tego dnia zapłonęły znicze przed 
tablicą pamiątkową na budynku byłego 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz 
przy pomniku Ofiar Stanu Wojennego, 
symbolizowanych przez płaskorzeźbę 
Antoniego Browarczyka.  (asg))Stoczniowcy oddali cześć zastrzelonym w Grudniu 1970 r.

Gdynia. Pod pomnikiem 
Ofiar Grudnia 1970

Obchody w Gdyni.

placu przed stocznią, stanęły trzy krzy-
że gdańskie. Nadal tkwi bolesny cierń, 
bo nie dało się tamtej tragedii do końca 
wyjaśnić i rozliczyć, dotrzeć do sedna 
prawdy i źródeł decyzji.

Metropolita wspomniał też ofiarę 
kapłanów, w tym ks. Jerzego Popie-
łuszki, i wydarzenia, które wstrząsnęły 
Poznaniem, gdy 28 czerwca 1956 r. pra-
cownicy wyszli na ulice, aby upomnieć 
się o godność. 

Przybył bowiem do świątyni dar po-
znańskich związkowców – replika po-
znańskiego pomnika, wykonana w sre-
brze, złocie i bursztynie, która znajdzie 
się w nadstawie Bursztynowego Ołtarza 
Ojczyzny. Przekazali go Piotr Olbryś, 

przewodniczący, i Mirosław Sikorski, 
zastępca przewodniczącego KZ NSZZ 
„S” w Volkswagen Poznań.  

Ksiądz kanonik Ludwik Kowalski 
przypomniał krzyże wkomponowane w 
ołtarz, czyli krzyż gdyński i trzy krzyże 
gdańskie z 1970, krzyż partyzancki, ten 
z kopalni soli w Wieliczce i krzyż mor-
ski, krzyż z Giewontu, z KWK Wujek, 
krzyż FMW, do których dołączy krzyż 
poznański.

Po uroczystym nabożeństwie jego 
uczestnicy przeszli, ze zniczami pamię-
ci w dłoniach, pod pomnik Poległych 
Stoczniowców. Tam został wygłoszony 
Apel Poległych.  

(asg)

Poznańscy robotnicy przynieśli do bazyliki św. Brygidy srebrną replikę krzyży 
– pomnika Poznańskiego Czerwca 1956.
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Sąd w postępowaniu arbitrażowym ma zająć się postulatami płacowymi NSZZ 
„Solidarność” w Poczcie Polskiej. 

– Związkową nowością jest decyzja naszej komisji, by temat sporu zbiorowego 
przekazać do arbitrażu sądowego. Myśleliśmy, że jest to ustalona praktyka, która 
w naszym kraju funkcjonuje, ale okazało się, że nie. My będziemy tymi, którzy prze-
cierają szlak. Mam nadzieję, że w sądzie znajdziemy zrozumienie większe, niż do 
tej pory było u pracodawcy i właściciela – mówi Bogumił Nowicki, przewodniczą-
cy Komisji Międzyzakładowej Pracowników Poczty Polskiej NSZZ „Solidarność”, 
w rozmowie z „Tysolem”.

Jednak sądy polubowne, zwane sądami arbitrażowymi, są powoływane do życia 
mocą woli stron. Sąd polubowny nie jest instytucją państwową, a postępowanie w 
nim oparte jest o własne zasady. Postępowanie przed tym sądem należy do tzw. 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Aby spór mógł być rozstrzygnięty 
przez arbitraż, strony muszą na to wyrazić zgodę.

Tymczasem niepokojące są antyzwiązkowe działania zarządu spółki.
– W ostatnim czasie ze strony pracodawcy doszło do dużego ataku na „Solidar-

ność”. Wykorzystano tutaj istotny segment firmy, dział informatyczny. Restrykcje 
w postaci oddelegowania z dotychczasowych stanowisk pracy objęły osiem osób, 
członków naszego związku. Kodeks pracy przewiduje, że pracodawca może to 
uczynić, ale powinien to uzasadnić. A pracodawca do tej pory nie był w stanie 
przedstawić żadnych powodów. Podzielam zdanie związkowców, że to jest spisek 
skierowany przeciwko „Solidarności” i ma związek z prowadzonym przez nas spo-
rem zbiorowym. Inne związki podpisały bowiem z zarządem porozumienie zawie-
szające spór, a jedynym związkiem, który nadal prowadzi spór zbiorowy, jesteśmy 
my – relacjonuje Bogumił Nowicki.

Przypomnijmy, że Poczta Polska nie jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, ale 
ma wielkie tradycje, jest przedsiębiorstwem strategicznym. To na Poczcie Polskiej 
spoczywa chociażby obowiązek przyjęcia i dostarczenia przesyłek MON, sądowych 
i urzędowych.

Poczta Polska S.A. jest największym pracodawcą na polskim rynku usług pocz-
towych. W pracy pocztowców nie chodzi tylko o proste dostarczanie prywatnych 
oraz urzędowych listów. W grę wchodzą też specjalne przesyłki, a to już wymaga 
nie tylko specjalnej infrastruktury, ale też ludzi z poświadczeniem bezpieczeństwa. 
Obecnie poczta zatrudnia ponad 81 tysięcy pracowników.   

Postulaty pocztowej „Solidarności” dotyczą Skarbu Państwa. Związkowcy ocze-
kują więc wsparcia państwa dla Poczty Polskiej. Dlaczego? Otóż Poczta Polska 
jest operatorem wyznaczonym do świadczenia publicznej usługi pocztowej. Musi 
dostarczać listy w każdy punkt kraju przez pięć dni w tygodniu. Świadczenie usługi 
powszechnej jest nierentowne. Dlatego w krajach zachodniej Europy jest dotowane 
ze środków publicznych w formie bezpośredniej dotacji lub przez ulgi w podat-
kach.

Jak informują związkowcy, w trakcie długich rozmów pracodawca przedstawiał 
kilka wariantów propozycji wyjścia ze sporu zbiorowego, m.in. dwie dodatkowe 
dopłaty do pensji, ale tylko w 2019 roku. Pocztowcy oczekują 400 złotych podwyżki 
wynagrodzenia zasadniczego.

(asg)

Pocztowcy z „Solidarności” 
idą do arbitrażu

Stowarzyszenie „Godność” wyraża szacunek dla wszystkich rodaków, 
którzy podjęli walkę z brutalną opresją komunistycznej władzy

W imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” serdecznie dziękujemy za obecność pocztów sztandaro-
wych, delegacji składających kwiaty, uczestników podczas uro-
czystości obchodów Grudnia 1970 – tak 16, jak i 17 grudnia 
2019 r. To ważne, że jesteśmy razem, że pamiętamy. Mamy 
nadzieję na podobną współpracę w przyszłości. Jednocześnie 
przesyłamy życzenia wszelkiej pomyślności w 2020 roku.

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG
Wojciech Książek, członek Prezydium ZRG, 

współorganizator obchodów

Wykaz pocztów sztandarowych podczas 
uroczystości w Gdańsku
Poczty sztandarowe, Gdańsk, grudzień 2019 r., godz. 
17 (msza w bazylice św. Brygidy; Apel Poległych i skła-
danie wieńców pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku)
 Sztandar NSZZ „Solidarność” (ZRG i KK),
 Sztandar NSZZ „Solidarność” Grupy VOLKSWAGEN 

– Poznań,

 Sztandar 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej,
 Szkoła Podstawowa w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 

1970,
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku,
 Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku – Szkolna Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej „SZATA 49”

Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe) NSZZ „Solidar-
ność”:
 Stoczni Gdańskiej (także 13 grudnia i 16 grudnia o godz. 

10),
 Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego w Gdańsku,
 Remontowej Shipbuilding w Gdańsku,
 Portu Gdańsk,
 Portu Gdynia,
 Stoczni Wojennej w Gdyni,
 Politechniki Gdańskiej,
 Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
 SKM Trójmiasto – Gdynia Cisowa,
 Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania oraz 

Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Podziękowania dla pocztów sztandarowych

www.solidarnosc.gda.pl 
po nowemu

Wykaz pocztów sztandarowych podczas 
uroczystości w Gdańsku
Poczty sztandarowe, Gda
17 (msza w bazylice 
danie wie
w Gda



po nowemu

Od 3 stycznia 2020 r. zapraszamy na naszą 
nową stronę internetową!

Oświadczenie
W 39 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego Stowarzy-

szenie „Godność”, zrzeszające byłych członków „Solidar-
ności”, działaczy opozycji antykomunistycznej, więźniów 
politycznych z lat 1981–89 oraz żołnierzy podziemnych 
wydawnictw, wyraża głęboki szacunek dla wszystkich 
naszych rodaków, którzy podjęli walkę z brutalną opresją 
komunistycznej władzy. Szczególna cześć i pamięć należy 
się ofiarom tego okresu – zabijanym, kaleczonym i po-
zbawianym zdrowia, aż do ostatnich dni „komuny”, czego 
dobitnym przykładem były męczeńskie śmierci kapelanów 
„S”, księży Popiełuszki, Zycha, Niedzielaka i Suchowolca. 
Te zbrodnie, jak i wiele innych, nie zostały do dziś rozli-
czone.

Stowarzyszenie „Godność”, nie ufając umowie zawartej 
w Magdalence i przy Okrągłym Stole, od 26 lat konse-
kwentnie domagało się ukarania winnych komunistycz-
nych zbrodni. Domagało się też usunięcia z wymiaru 
sprawiedliwości wolnej Polski osób, które sprzeniewierzyły 
się misji swego zawodu, biorąc udział w procesach poli-
tycznych w PRL. Ten postulat, zwłaszcza w odniesieniu do 
części obecnego środowiska sędziowskiego i prokurator-
skiego, jest niestety nadal aktualny. Dlatego dziś, stanow-
czo, z miejsca uświęconego krwią niewinnych robotników, 
podnosimy go ponownie. A występujemy tu jako rzecznicy 
godności i sprawiedliwości wszystkich ofiar komunistycz-
nego systemu.

Prawnicy skompromitowani współpracą z totalitarnym 
systemem powinni odejść z pełnionych funkcji. Dlatego 
z uznaniem przyjmujemy wszelkie działania obecnych 
władz ustawodawczych i wykonawczych zmierzające do 
naprawy władzy sądowniczej w Polsce.

Sojusznikiem sprawiedliwości jest pamięć, w tym pa-
mięć historyczna. Wobec jej braku rodzi się zakłamanie, 
a w konsekwencji przyzwolenie na poddaństwo. Stąd 
krótka droga do niesprawiedliwości między narodami 

i państwami. Polscy stoczniowcy, portowcy, górnicy hut-
nicy i opozycjoniści mieli tego świadomość i nie chcieli 
być niewolnikami Związku Sowieckiego… Okazuje się, że 
inaczej uważa dziś przewodniczący SLD, wicemarszałek 
Sejmu Włodzimierz Czarzasty, i jemu podobni, którzy 
oświadczają, że… ZSRR był naszym wyzwolicielem, a wraz 
z nim wyzwalał nas Wojciech Jaruzelski. W miejscu, gdzie 
stoimy, słowa te wywołują szczególne oburzenie. Dlatego 
uważamy, że Włodzimierz Czarzasty nie ma ani wiedzy, 
ani kwalifikacji moralnych do pełnienia funkcji wicemar-
szałka Sejmu RP i powinien zostać z niej odwołany.

W ostatnim czasie nastąpił skandaliczny postęp reko-
munizacji naszego życia publicznego. Wcześniej Platforma 
Obywatelska, szukająca sojuszników do walki z rządem, 
dopuściła słabnących postkomunistów do głosu. Wprowa-
dziła na listy do Parlamentu Europejskiego byłych wyso-
kich funkcjonariuszy PZPR, a ostatnie wybory do Sejmu 
tylko to potwierdziły. Dowodem tego trendu były także 
wystąpienia samorządów miast (Warszawa, Gdańsk, Bia-
łystok, Żyrardów), rugujących z nazw ulic bohaterów pol-
skiej niepodległości. Ze środowisk lewicowych i lewackich 
trwają nadal nieustające ataki na Kościół oraz instytucję 
rodziny…

Nie zgadzamy się na odradzanie się sił oraz ideologii, 
które nigdy nie służyły Polsce. Przestrzegamy przed nisz-
czeniem pamięci i wartości, które budowały naszą tożsa-
mość, dzięki której istniejemy jako naród i państwo.

Protestujemy przeciw manipulowaniu historią i przeciw 
walce politycznej prowadzonej za każdą cenę, m.in. kosz-
tem szacunku dla ofiar Grudnia ‘70 oraz stanu wojennego 
‘81. My tu obecni w 30 rocznicę upadku komuny nadal 
musimy stać w obronie ideałów „Solidarności”.

Gdańsk, 13 grudnia 2019 r.
Stanisław Fudakowski, sekretarz

Andrzej Osipów, wiceprezes
Czesław Nowak, prezes

„Zabójcy z urzędu” – słuchowisko 
oparte na historii życia księdza Jerze-
go Popiełuszki w wykonaniu aktorów 
Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego 
oraz Teatru Miejskiego w Gdyni jest do-
stępne już w Internecie. Audycja zosta-
ła przygotowana przez Radio Gdańsk. 
Autorem tekstu jest Zbigniew Branach, 
a reżyserem Henryk Rozen. – Sprawa 
odbyła się dawno, na wolność wyszli 
już nawet zabójcy księdza, ale w naszym 

Historia księdza Popiełuszki
słuchowisku opowiadamy historię ko-
goś, kto próbuje zrozumieć, co kiero-
wało tymi ludźmi, którzy zamordowali 
księdza – mówi reżyser w rozmowie ze 

stacją. Obie części słuchowiska: „Incy-
dent na Szosie Gdańskiej” oraz „Dusze-
nie po włosku” dostępne są na stronie 
internetowej Radia Gdańsk.
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Obecny przewodniczący Komisji 
Zakładowej rozpoczął pracę w „Swa-
rzewie” siedemnaście lat temu. Od razu 
wstąpił do „Solidarności”. Uznał, że 
związki mają potencjał, można powal-
czyć o „swoje” i sporo rzeczy wynego-
cjować. Jego zdaniem wszyscy powinni 
przynależeć do jakiejś grupy, korzystać 
ze swoich praw oraz móc ich bronić. 
– Od dziecka byłem zafascynowany 
„Solidarnością”, tym, co może zrobić 
duża grupa, jeśli władza nie słucha i 
wprowadza złe reformy krzywdzące 
ludzi – opowiada Mariusz Topór. 

Od czasu rozpoczęcia jego pracy w 
firmie wiele się zmieniło. – Na począt-
ku w zakresie bezpieczeństwa bywało 
różnie – wspomina Topór. – Zmiany 
na lepsze się zaczęły, gdy weszliśmy do 
Unii Europejskiej, ponieważ to spo-
wodowało wdrożenie pewnych mody-
fikacji. Wcześniej można było zrobić 
coś „na gębę”, teraz jest to nierealne. 
Bezpieczeństwo w firmie zwiększyło 
się więc w sposób zdecydowany. Nie 
zdarza się, że robimy coś sami, bez po-
lecenia. Są procedury, liczy się człowiek 
i jego życie. Poza tym kiedyś wszystko 
robiło się ręcznie. Dziś pracodawca ku-
puje sprzęt, który ma wykonywać pracę. 
To stwarza możliwości, możemy lepiej i 
bezpieczniej pracować. 

W tym czasie trzy razy zmienione 
zostały zapisy układu zbiorowego pra-
cy. – Ale nie mogę sobie przypisywać 
wszystkiego. Związki to my wszyscy, 
a nie tylko jeden człowiek – zastrzega 
przewodniczący. 

W skład Komisji Zakładowej „S” 
wchodzi obecnie pięć osób. Oprócz 
przewodniczącego jego zastępca Sła-
womir Hintzke oraz Krzysztof Białk, 
Jacek Kupski i Szymon Selke. O wybo-
rze zadecydowały chęci i kreatywność. 
A zmiany, które zostały dopisane w 
układzie, dotyczą takich aspektów, jak 
na przykład pakiet medyczny oraz do-
płaty, dzięki którym w przypadku prze-
bywania na zwolnieniu lekarskim po-
wyżej 33 dni pracownicy otrzymują 90 
procent wynagrodzenia, a nie mniej. 

– Jako związkowcy przekonaliśmy 
pracodawcę do dodatkowego ubez-
pieczenia grupowego, dzięki któremu 
mamy dostęp – a także nasze rodziny 
– do lekarzy specjalistów. Udało się 
nam także wydłużyć okres wypowie-
dzenia układu zbiorowego pracy do 
sześciu miesięcy. Na stałe wpisany 
został Dzień Pracownika Gospodarki 
Komunalnej, co wiąże się albo z dniem 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W SPÓŁCE WODNO-ŚCIEKOWEJ „SWARZEWO”

Trzeba dbać o dobro wszystkich

wolnym od pracy lub jakimś spotka-
niem firmowym z rodzinami– infor-
muje przewodniczący. 

Mimo tych sukcesów są osoby nie-
zainteresowane wstąpieniem do „So-
lidarności”. W firmie pracuje 49 osób 
(w większości to pracownicy obsługi 
oczyszczalni ścieków), a do „Solidar-
ności” należą 24. Ci, którzy nie są za-
interesowani przyłączeniem się, boją 
się zaangażować. Niektórzy zwracają 
uwagę na to, że skoro związki prężnie 
działają, to... i tak sobie poradzą, więc 
po co narażać się pracodawcy. Kolej-
nym argumentem jest kwestia składek. 
Jednak, patrząc w dłuższej perspekty-
wie, członków „Solidarności” w „Swa-
rzewie” jest coraz więcej. 

– Gdy sam się zapisywałem, było to 
13–14 osób przy analogicznym pozio-
mie zatrudnienia – mówi Mariusz To-
pór (jest przewodniczącym od dwóch 
kadencji). – W pewnych kwestiach 
mieliśmy wówczas problemy z praco-
dawcą, więc ważne było pozyskanie 
nowych osób. Ale jak już coś wpiszemy 
do układu zbiorowego pracy, to z roz-
wiązań wypracowanych przez „Solidar-
ność” korzystają wszyscy. Jeśli chcemy 
coś osiągnąć, to musimy się trzymać 
razem. Nie ma innej opcji. 

Obecnie pracodawca nie żałuje pie-
niędzy na ochronne ubrania zimowe 
i letnie, które w firmie są konieczne do 
wykonywania obowiązków. Podobnie 
jest z środkami czystości. Wszystko 
znajduje się pod ręką i jeśli pojawiają 
się jakieś braki, na przykład w środ-
kach ochrony twarzy czy zniszczenia, to 
rzeczy są uzupełniane. Trzeba bowiem 
pamiętać, że spółka „Swarzewo” to spe-
cyficzny zakład, w którym występuje 
wiele zagrożeń. 

– Przede wszystkim musimy wziąć 
pod uwagę czynnik biologiczny – wy-
jaśnia Mariusz Topór. – W obrębie 
oczyszczalni, miejsca składowania 
wszystkich osadów, występuje bardzo 
wysokie skażenie biologiczne. Tutaj 
spływają wszystkie ścieki: przemysłowe, 
szpitalne, domowe, a wiadomo, co jest 
wyrzucane. Jesteśmy więc narażeni na 
wynikające z tego różne przypadki czy 
schorzenia. Poza tym od pięciu lat dzia-
ła biogazownia, której funkcjonowanie 
również wiąże się z niebezpieczeństwem 
wybuchu. Od razu po tej zmianie pra-
codawca zamówił ubrania antyelektro-
statyczne, od letnich po zimowe, z buta-
mi i rękawicami włącznie. Dzięki temu 
wszystko jest zabezpieczone. Dochodzą 

do tego prace na wysokościach, ponie-
waż posiadamy reaktory biologiczne, 
gdzie trzeba wejść na 6–7 metrów w 
górę. Pracujemy także w studzienkach 
kanalizacyjnych, kontrolujmy ich stan, 
trzeba tam wejść choćby po to, aby na-
prawić zasuwę. Pracodawca nie żałuje 
nam zabezpieczeń, a więc są szelki, linki 
oraz inna asekuracja. 

Ze względu na możliwość skażenia 
biologicznego i fakt, że pracownicy 
czasami chorują, Komisja Zakładowa 
„S” poprosiła pracodawcę o możliwość 
korzystania z szybkiej diagnostyki me-
dycznej. – Pracodawca poszedł nam 
na rękę i wyraził zgodę na to, żebyśmy 
mieli szybki dostęp do lekarzy specja-
listów w ramach pakietu medycznego. 
Tutaj zmiana była radykalna – mówi 
przewodniczący.

Relacje „Solidarności” z zarządem 
spółki można więc określić jako dobre. 

Niedawno firma otrzymała wy-
różnienie w konkursie „Pracodawca 
– organizator pracy bezpiecznej”. – To 
zasługa całej załogi – zaznacza Andrzej 
Kuśmierczyk, społeczny inspektor pra-
cy w spółce. – Wszędzie trzeba zacho-
wać szczególną ostrożność i używać 
odpowiedniego sprzętu, a także ubrań 
ochronnych oraz mieć odpowiednie 
materiały i narzędzia, aby wykonywać 
różne czynności. Niezbędne bywają 

– Pracownicy muszą trzymać się razem, walczyć o swoje prawa – mówi Mariusz Topór, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółce Wodno-Ściekowej „Swarzewo”. Związki zawodowe funkcjonują tam 
praktycznie od początku istnienia firmy, która niebawem będzie obchodziła swoje 40-lecie. 

Mariusz Topór

Rola przewodniczącego...
– ...nie jest łatwa, zdarzają się wzloty, ale i niepowodzenia. Trzeba umiejętnie zado-
wolić wszystkich, młodych i starszych, a to trudne, ponieważ każdy chciałby zarobić 
dużo i szybko. Niektóre niepowodzenia, których doświadczyłem, tylko utwierdziły 
mnie w przekonaniu, że trzeba się starać i nie patrzeć na innych, ponieważ nie da się 
zadowolić każdego z osobna. Trzeba dbać o dobro ogółu, czyli większości. Robię swoje 
jak najlepiej, staram się być konsekwentny i nie przejmować się osobami, które kryty-
kują innych, choć same nic nie robią. Dla mnie najistotniejsze jest to, że pracodawca 
zauważył, że rozmowa między nami jest potrzebna i konieczna. Ten dialog rozładowuje 
emocje z obydwu stron i przynosi efekty. A uczestniczący w nim przewodniczący 
komisji jest buforem pomiędzy pracodawcą a pracownikami, którzy nieraz chcieliby 
otrzymać więcej. Muszę wówczas wiedzieć, co przyniesie dobro większości, a nie kilku 
osobom. To bardzo istotne. 

Bez zdarzeń śmiertelnych
Do �rmy należą obecnie dwie oczyszczalnie, które są zlokalizowane w Jastarni oraz w 
Swarzewie. – Obiekty te są jednymi z najbardziej na północ wysuniętych oczyszczalni 
w Polsce, które mają istotny wpływ na ochronę wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. 
Udziałowcami spółki są miasta i gminy Puck, Władysławowo i Jastarnia – czytamy na 
stronie internetowej przedsiębiorstwa. 
Nigdy w historii przedsiębiorstwa nie doszło do wypadku śmiertelnego. – Aczkolwiek 
drobne zdarzenia się przytra�ały – zastrzega przewodniczący Komisji Zakładowej. 

Od siedmiu miesięcy przewodni-
czący Komisji Zakładowej w ramach 
relaksu maluje obrazy. – Najpierw przez 
półtora roku szkicowałem, a od marca 
maluję  – opowiada Mariusz Topór, któ-
ry nigdy nie ukończył żadnej akademii 
ani kursów malarskich. Jak dodaje, 46 
lat musiał dojrzewać do takiej formy 
twórczości, aby potem nauczyć się 
wszystkiego metodą prób i błędów. Na 
obrazach można zobaczyć na przykład 
morze, łódź, Gdańsk, zachód słońca, 
ale również kosmos. Jeden z obrazów 
został wylicytowany w ramach akcji 
charytatywnej.  

aparaty tlenowe w strefach szczególnie 
niebezpiecznych. Odbywają się szkole-
nia wyjazdowe załogi, a także szkolenia 
na terenie zakładu i spotkania z psy-
chologiem. 

Oprócz szkoleń odbywają się także 
spotkania integracyjne (niektóre organi-
zują sami związkowcy), na które zapra-
szani są również byli pracownicy spółki. 

Tomasz Modzelewski

A to 
ciekawe! 



Nr 1/styczeń 202010 RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Ubiegłoroczne wydarzenia, któ-
re odbiły się szerszym echem, to jest 
zwolnienie członków Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w 
Castoramie i związane z tym pikiety w 
całej Polsce, a także akcja ulotkowa w 
Auchan, zwróciły uwagę na niektóre, 
ale nie wszystkie problemy występujące 
w branży handlowej. 

Na stronie internetowej Jeronimo 
Martins Polska S.A., właściciela Bie-
dronki, do pracy w tej firmie zachęcają 
uśmiechnięte osoby wyglądające jak pra-
cownicy. „Co roku tysiące osób dołącza 
do naszego zespołu. Przekonaj się, jak 
wygląda praca w sklepach Biedronka 
– dołącz do nas i Ty!” – zachęca korpo-
racja. Tyle że, jak przypomina Alfred Bu-
jara, przewodniczący Sekretariatu Kra-
jowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”, bezpośrednią przy-
czyną powstania w 2004 roku organizacji 
zakładowej „Solidarności” w Jeronimo 
Martins były „spartańskie warunki pracy 
pracowników przejawiające się m.in. w 
niskich obsadach w sklepach oraz pracy 
powyżej norm dopuszczalnych”. 

– Złe warunki pracy stanowiły pod-
stawę do przeprowadzenia akcji infor-
macyjnej w maju 2017 roku polegającej 
na rozdawaniu klientom ulotek – do-
daje Bujara. 

Podobna akcja odbyła się jesienią 
ubiegłego roku w rumskim Auchan. 22 
października klienci, którzy przyszli zro-
bić zakupy, otrzymywali ulotki i informa-
cje o łamaniu praw pracowniczych. Akcja 
„Stop wyzyskowi!” dotyczyła warunków 
pracy, szczególnie przeciążenia pracow-
ników nadmiarem zadań. 

– W Auchan przybywa klientów, a 
pracownikom pracy, ale nie pieniędzy, 
ponieważ system premiowy jest z defini-
cji uznaniowy – mówi Katarzyna Tyszkie-
wicz, przewodnicząca Komisji Oddziało-
wej i członek Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Auchan Polska. 

– Klienci byli z nami, a z kolei mój 
przełożony powiedział, że nie był świa-
domy, iż występują takie problemy. 
Jeśli więc nie pokażemy palcem, gdzie 
jest problem, to nie jest on dostrzega-
ny – dodaje Monika Meger z Komisji 
Oddziałowej. 

Jeden z przykładów tego, co nie jest 
wystarczająco zauważane, to kwestia 
„przerzucania” pracowników. – Czło-
wiek, który przez dwanaście lat praco-
wał na dziale papierniczym, nagle idzie 
na dział rybny. Taka osoba może tego 
nie wytrzymać – zwraca uwagę Kata-
rzyna Tyszkiewicz. 

Ciągnie się od lat...

Zmiany miejsca pracy wiążą się z 
kolejnym problemem – niezbyt rów-

nym, mówiąc delikatnie, traktowaniem 
w niektórych firmach osób należących 
do „Solidarności”. 

– Obowiązujące przepisy prawne 
przyznają związkom zawodowym 
wiele uprawnień wobec pracodawcy 
– mówi Alfred Bujara. – Tymcza-
sem Jeronimo Martins Polska S.A. 
uniemożliwia korzystanie z tablic 
informacyjnych na terenie sklepów, 
zakazuje zostawiania ulotek Związ-
ku dla pracowników, a w wypadku 
ich pozostawienia następuje zwrot 
do biura z opisem „materiały propa-
gandowe”. 

Problematyczne sytuacje w tej wła-
śnie firmie miały miejsce już dekadę 
temu. Na przełomie 2010 i 2011 roku 
nie zawarto wielu kolejnych umów o 
pracę. Według przedstawionych przez 
pracodawcę statystyk (w toku postępo-
wania sądowego) pracownicy będący 
członkami Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Jeronimo Martins 
Polska S.A. stanowili około 3 procent 
ogółu załogi, natomiast w zakresie nie-
przedłużonych umów o pracę już trzy 
razy więcej – około 9 procent. Niewiel-
ka część pracowników wszczęła spory 
sądowe o ich dyskryminację. Wyrokami 
Sądu Rejonowego w Ciechanowie za-
sądzono od Jeronimo Martins Polska 
S.A. odszkodowanie za dyskryminację 
na rzecz jej trzech byłych pracowników 
(orzeczenia zostały utrzymane w mocy 
przez Sąd Okręgowy w Płocku). 

– Sądy powszechne Rzeczypospolitej 
Polskiej prawomocnie zatem przyznały, 
że doszło do dyskryminacji ze względu 
na przynależność związkową – podsu-
mowuje Bujara. 

Nie był to jednak koniec kłopotów 
w Biedronce. Po akcji ulotkowej prze-
prowadzonej w 2017 roku firma ukara-
ła naganą pracownika, który w swoim 
czasie wolnym je rozdawał (kara została 
uchylona wyrokiem Sądu Rejonowego 
Katowice-Zachód, a następnie utrzy-
mana w mocy wyrokiem Sądu Okrę-
gowego w Katowicach). Oprócz tego 
korporacja skierowała do sądu subsy-
diarny akt oskarżenia przeciwko prze-
wodniczącemu Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Jeronimo Mar-
tins Polska S.A. Piotrowi Adamczakowi 
o rzekome kierowanie nielegalną akcją 
protestacyjną.

– Pracodawca systematycznie pró-
buje wpływać na przewodniczącego, 
kierując do niego bezpodstawne we-
zwania do zaniechania podejmowa-
nia czynności – dodaje Alfred Buja-
ra. – Firma systematycznie odmawia 
udzielania informacji o osobach, od 
których wynagrodzenia odprowadzi-
ła składkę związkową. Aktualnie po-
stępowanie administracyjne w tym 

zakresie prowadzi Urząd Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie. 
Nieprzekazanie tych danych stanowi 
bowiem naruszenie obowiązku praco-
dawcy w zakresie czynności potrzeb-
nych do prowadzenia działalności 
związkowej. Organizacja Zakładowa 
przy Jeronimo Martins Polska nie wie, 
od którego pracownika przekazano 
składkę związkową, a od którego nie.

W Castoramie pracodawca posu-
nął się dalej – zwolnił dyscyplinarnie 
większość liderów „Solidarności” pod 
zarzutem rzekomego działania na 
szkodę przedsiębiorstwa. – To łamanie 
konstytucji – oceniło Prezydium Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które 
zajęło stanowisko w tej sprawie. 

Wiedzą o tym nawet w Sejmie
– Castorama powinna wiedzieć, że 

prowadzi działalność w kraju cywilizo-
wanym, gdzie obowiązują pewne nor-
my i standardy. Uruchomimy wszyst-
kie działania prawne i nieprawne. Na 
pewno tej sytuacji nie odpuścimy – za-
powiedział na antenie Polskiego Radia 
Piotr Duda, przewodniczący „Solidar-
ności”. 

Sprawa dotarła nawet do parlamen-
tu. –  W Castoramie nigdy nie działo 
się dobrze, jeśli chodzi o relacje i dia-
log społeczny między „Solidarnością” a 
pracodawcą – informował z sejmowej 
mównicy w listopadzie ubiegłego roku 
poseł Jan Mosiński. – Między innymi 
w grudniu roku 2018 „Solidarność” 

weszła w spór zbiorowy, domagając się 
podwyżki wynagrodzenia w wysokości 
900 złotych brutto, a także zwiększenia 
zatrudnienia o 10 procent. Pracodawca 
jednak nie chciał o tym słyszeć i założył 
swoje własne, tzw. żółte związki zawo-
dowe. Stąd „Solidarność” zdecydowała 
się przeprowadzić akcję na rzecz rozwo-
ju i promocji. Kolejnym zgrzytem był 
fakt, że związek nie chciał się zgodzić 
na sposób wykorzystywania funduszu 
świadczeń socjalnych – by środki te 
były wydawane na imprezy integracyjne 
w formie dyskotek z alkoholem.

Wspomniany przez posła postulat 
zwiększenia zatrudnienia w Castoramie 
o 10 procent to jednocześnie zwróce-
nie uwagi na kolejny problem, który 

Jak wygląda w Polsce praca w handlu? 
Pięknie i kolorowo jest... tylko na plakatach reklamowych

Rośnie sprzedaż detaliczna w Polsce, choć nie idzie to w parze z polepszeniem 
sytuacji pracowników handlu. Przyglądając się sytuacji, nie można nawet 
powiedzieć, że wszyscy są traktowani równo. – Osoby pracujące w sieciach 
handlowych nie zdają sobie sprawy z tego, jak są manipulowane przez pra-
codawców – mówi Daniel Cichocki, członek Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. – Pracodawca wykorzystuje także każdą sytuację, aby 
zdyskredytować związek zawodowy. Robi to na tyle umiejętnie, że pracow-
nicy, którzy nie mają wiedzy na dany temat, wierzą w jego słowa. 
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występuje w branży – jest nim liczba 
pracowników. 

Nie potrafią zachęcić ludzi

– Brak ludzi i przeciążenie pracą 
to obecnie nasz największy problem 
– mówi Robert Szmagaj, przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” przy Makro Cash and Carry 
Polska S.A. – Pracodawca nie potrafi 
pozyskać pracowników do obsługi 

klientów i biznesu, więc ludzie pracują 
za dwóch. 

– Zbyt mała liczba pracowników w 
sklepie wiąże się z ich ogromnym ob-
ciążeniem fizycznym i psychicznym 
– mówi Beata Dahm, przewodnicząca 
Komisji Oddziałowej „S” Jeronimo 
Martins Polska. 

Braki w personelu sklepów są zwią-
zane z wysokością płac. Żeby na przy-
kład ściągnąć kogoś z konkurencji, trze-
ba byłoby zapłacić więcej, a tak się nie 

Jeśli pracownik ma zbyt 
dużo zadań do wykonania, 
to bardzo często zdarza się, 
że chcąc im podołać omija 
w pośpiechu procedury 
i przepisy BHP. Często 
pracuje się na niesprawnym 
sprzęcie i w nieodpowiednich 
warunkach. Zdarzają 
się momenty, gdy 
odpowiedniego sprzętu 
brakuje w sklepie, 
a pracownicy zgłaszają się 
do związków zawodowych 
z prośbą o interwencję. 

dzieje. – Firma chce mieć pracownika 
wielozadaniowego, który podnosi kwa-
lifikacje, ale… nie podnosi mu wyna-
grodzenia – dodaje Robert Szmagaj. 

Ważnym problemem jest także sys-
tem premiowania, który powoduje nie-
zadowolenie handlowców. Związkowcy 
z Makro Cash and Carry Polska S.A. 
zainicjowali akcję zbierania podpisów 
pod listem otwartym skierowanym do 
niemieckiego zarządu firmy (Makro 
jest częścią koncernu Metro AG, który 
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W marcu 2018 roku w 
życie weszła ustawa ograni-
czająca możliwość handlu 
w niedziele. Przypomnijmy, 
że projekt obywatelski w tej 
sprawie (który został poparty 
przez ponad pół miliona oby-
wateli) został złożony jesienią 
2016 roku przez NSZZ „Soli-
darność” wraz z kilkunastoma 
organizacjami, w tym zrzesza-
jącymi pracodawców z branży 
handlowej oraz stowarzysze-
niami społecznymi. 

Raport Głównego Urzędu 
Statystycznego, który został 
przygotowany dokładnie rok 
później, wskazał, iż ograni-
czenie nie miało negatywnego 
wpływu na liczbę miejsc pra-
cy w tym sektorze. Z danych 
wynika bowiem, że w 2018 
roku w handlu powstało 150 
tys. nowych miejsc pracy.

Z kolejnego raportu wyni-
ka, że w pierwszym półroczu 
2019 zysk netto dużych sklepów wręcz 
wzrósł, a trwający od wielu lat proces 
znikania z rynku małych placówek 
handlowych został w tym samym okre-
sie niemal całkowicie zahamowany. 

W pierwszym półroczu 2019 roku 
duże sklepy (zatrudniające więcej 
niż 50 osób) zarobiły na czysto o 727 
mln zł więcej niż rok wcześniej. Tym 
samym nie spełniły się czarne wizje 
przeciwników wolnych od pracy nie-
dziel w handlu, którzy wieszczyli, że po 
ich wprowadzeniu markety będą likwi-
dowane, a dziesiątki tysięcy ludzi straci 
pracę. – Rzeczywistość brutalnie zwe-
ryfikowała wiarygodność tych pseudo-

ma swoje agendy w kilkudziesięciu pań-
stwach z główną siedzibą zlokalizowaną 
właśnie na terenie Niemiec) w tej spra-
wie. Demotywujący system nie daje w 
praktyce możliwości otrzymania premii, 
ponieważ występuje w nim zbyt dużo 
czynników będących poza indywidual-
nym wpływem pracownika. Podpisało 
się pod nim ponad 2600 osób. 

Z kolei w Auchan premie (uzna-
niowe) są zależne od obrotu sklepu, 
które… co roku mają być coraz wyż-
sze. – Płace są najniższe z możliwych. 
Inaczej zarabia się na przykład w War-
szawie, a inaczej u nas, choć ceny iden-
tycznego asortymentu mamy te same. 
Porównywaliśmy je w gazetkach pro-
mocyjnych – zwraca uwagę Katarzyna 
Tyszkiewicz. – Występuje także dużo 
braków w personelu. Na identycznych 
działach w Warszawie jest 16 osób, a 
w Rumi 8. Kasjerzy są zatrudniani na 
część etatu, a za nadgodziny nie wypła-
ca się im wynagrodzenia, ale daje wolne. 
Ci nowi mają wyższe zarobki niż osoby 
z większym stażem, a już szczególnie 
związkowcy – wylicza członek Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w 
Auchan Polska. 

Zarobki są bardzo zróżnicowane 
– zależnie od regionu Polski – także w 
Eurocash S.A. (które koncentruje się 
nie tylko na kliencie indywidualnym, 
ale na obsłudze małych i średnich skle-
pów). – Zaczynają się stabilizować i to 
chyba ogólnopolska tendencja, że idą 
w górę. Mogą być atrakcyjne, ale praca 
jest wymagająca, ciężka i odpowiedzial-
na – mówi Jacek Holk, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „So-
lidarność” w Eurocash SA. Tam również 
przydałoby się więcej rąk do pracy, ale 
do związków dotarły już sygnały, że fir-
ma chce zatrudniać więcej osób z Polski, 
a nie np. z Ukrainy. – Ci pracownicy nie 
utożsamiają się z firmą, dziś są, jutro ich 
nie ma – opowiada przewodniczący. Jak 
z kolei wygląda kwestia przestrzegania 
przepisów i zasad BHP w tej firmie? W 
nowych lokalizacjach jest na zadowa-
lającym poziomie, gorzej bywa w tych 
starych, nieprzystosowanych do profilu 
i skali działalności.  

Jak w filmach Stanisława Barei

– Sprzęt we wszystkich wielkich kor-
poracjach pozostawia wiele do życzenia 
– mówi Daniel Cichocki. – Niedziałają-

ce komputery, skanery, paleciaki, brak 
drabin, uszkodzone wózki widłowe itp. 
Tak naprawdę nikt z tym nic nie robi, 
ponieważ procedura zgłaszania uszko-
dzeń w wielkich korporacjach polega 
na przekazywaniu tego do centrali. Ta 
zarządza środkami na naprawę i to ona 
decyduje, co naprawić. Sprawa uszko-
dzonego paleciaka czy niesprawnego 
wózka widłowego ciągnie się miesią-
cami, a pracownik używa uszkodzo-
nego sprzętu, co grozi wypadkiem. Na 
pytanie, kiedy coś będzie naprawione, 
bezpośredni przełożony odpowiada, że 
„sprawa zgłoszona, czekamy na akcep-
tację”... i tak ciągnie się to miesiącami.

– Jeśli pracownik ma zbyt dużo za-
dań do wykonania, to bardzo często 
zdarza się, że chcąc im podołać omija 
w pośpiechu procedury i przepisy BHP 
– przyznaje Beata Dahm. – Często pra-
cuje się na niesprawnym sprzęcie i w 
nieodpowiednich warunkach. Zdarza-
ją się momenty, gdy odpowiedniego 
sprzętu brakuje w sklepie, a pracownicy 
zgłaszają się do związków zawodowych 
z prośbą o interwencję. 

– U nas zdarzyło się, że pracownik 
miał wypadek w styczniu, a dopiero w 
grudniu został wezwany do podpisania 
protokołu wypadkowego, w którym 
zresztą stwierdzono, że była to… jego 
wina – dodaje Katarzyna Tyszkiewicz. 
– Inna sytuacja miała miejsce w paź-
dzierniku. Dyscyplinarnie została zwol-
niona dziewczyna, której przechylił się 
paleciak. Wcześniej zdarzały się większe 
straty i nikt nie ponosił konsekwencji, 
ale wówczas nie chodziło o członka 
„Solidarności”... 

Rozmowy są, ale... pozorowane

– Związki zawodowe w sieciach han-
dlowych mają trudną sytuację – przy-
znaje Daniel Cichocki, zaznaczając 
jednocześnie, że wszystkie organizacje 
związkowe w handlu powinny trzymać 
się razem, bo dzięki wspólnej walce 
można osiągnąć wytyczony cel. A na 
razie pracodawcy ignorują problemy, 
postulaty i odwlekają w czasie różne 
sprawy. Pojawiają się obawy przed po-
gorszeniem warunków pracy, strach o 
nieprzedłużenie lub zerwanie umowy. 
Z tego powodu pracownicy wiedzą, że 
w Polsce przynależność do związków 
zawodowych wiąże się z dużym ryzy-
kiem. Przy podwyżkach wynagrodzenia 
lub awansach członkowie „Solidarno-
ści” bywają pomijani, traktowani jakby 
ich nie było. Ludzie boją się więc przy-
należeć i działać w związkach zawodo-
wych. 

Z drugiej strony to właśnie dzięki 
działalności związków sytuację udaje 
się stopniowo poprawiać. 

– Pracodawca otwiera oczy dopiero 
wtedy, kiedy ta „mała grupa” się zorga-
nizuje i zrobi coś poza strukturą firmy, 
strajk czy protest – dodaje Daniel Ci-
chocki. – Sieci handlowe bronią swoje-
go wizerunku. Każda negatywna infor-
macja, która znajdzie się w mediach czy 
serwisach społecznościowych, jest trak-
towana priorytetowo. Mamy przykład 
z Castoramy. Przyczyną rozwiązania 
umowy z liderami „Solidarności” było 
„ciężkie naruszenie podstawowych obo-
wiązków pracowniczych”. A za co zwol-
niono tych ludzi? Lider związkowy jest 
od tego, żeby przeciwdziałać łamaniu 
praw pracowniczych i ma prawo mówić 
głośno o problemach w firmie.  

 Tomasz Modzelewski 

Wolne niedziele

ekspertów, którzy wściekle atakowali 
wolne niedziele. Smutne jest tylko to, 
że ci ludzie nadal sprzedają w mediach 
swoje wyssane z palca liczby i analizy, 
i niestety są one traktowane poważnie 
– mówi Alfred Bujara, szef handlowej 
„Solidarności” i inicjator obywatel-
skiego projektu ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. 

Dane statystyczne nie powstrzymu-
ją jednak przeciwników wolnych nie-
dziel od głoszenia tezy, że ograniczenie 
handlu w tym dniu spowodowało rzeź 
małych sklepów. W marcu ubiegłego 
roku Związek Pracodawców i Przed-
siębiorców ogłosił, że z tego właśnie 

powodu swój biznes zamknęło 16 
tys. drobnych sklepikarzy. Choć 
później okazało się, że to klasycz-
ny fake news, niepoparty żadnymi 
twardymi danymi czy badaniami, 
nieszczęsne 16 tys. nadal funkcjo-
nuje w przestrzeni medialnej. W 
rzeczywistości kondycja drobnego 
handlu po wejściu w życie ustawy 
o wolnych niedzielach wygląda 
zupełnie inaczej. 

Od początku lat 90. ubiegłego 
wieku małe sklepy były wypie-
rane z rynku przez wielkie sieci 
handlowe, którym stworzono w 
naszym kraju warunki do prowa-
dzenia biznesu, o jakich rodzimi 
przedsiębiorcy mogli tylko po-
marzyć. Dane GUS sporządzone 
na podstawie rejestru REGON 
wskazują, że tylko w 2017 roku 
z rynku zniknęło ponad 17 tys. 
małych, zatrudniających do 9 pra-
cowników sklepów. W następnym 
roku, kiedy ustawa ograniczająca 
niedzielny handel weszła w życie, 

zamknięto już znacznie mniej, bo 11 
tys. niewielkich placówek handlowych. 
W roku 2019, według danych z sierpnia, 
liczba małych sklepów spadła zaledwie 
o 54 w porównaniu do sierpnia rok 
wcześniej. To oznacza, że proces maso-
wej likwidacji drobnego handlu został 
niemal całkowicie zahamowany. 

Jak wygląda ograniczenie handlu w 
tym roku? Będzie obowiązywało z wyjąt-
kiem siedmiu niedziel w roku: dwóch ko-
lejnych poprzedzających Boże Narodze-
nie, jednej przed Wielkanocą i czterech 
dodatkowych ostatnich niedziel: stycznia, 
kwietnia, czerwca oraz sierpnia. (tm)
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Styczeñ
 Rok 2019, na mocy uchwały Sejmu, był Rokiem Anny Walen-

tynowicz, legendarnej działaczki niepodległościowych Wolnych 
Związków Zawodowych i współtwórczyni NSZZ „Solidarność”.

 1 stycznia – ruszył program „Mama4plus”. Matki, które wycho-
wały co najmniej czwórkę dzieci, otrzymają świadczenia emery-
talne.

 13 stycznia – podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy został zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamo-
wicz. 

 10 stycznia – powstała Organizacja Związkowa Emerytów i Ren-
cistów w Wejherowie

 31 stycznia – związkowcy z nauczycielskiej „Solidarności” 
rozpoczęli akcję odwiedzania biur parlamentarnych rządzącej 
Zjednoczonej Prawicy, gdzie przekazywali postulaty środowiska 
nauczycielskiego. 

Luty
 Od połowy lutego w całym kraju sekcje regionalne oświatowej 

„Solidarności” przekształcały się w sztaby protestacyjno-strajko-
we, a poszczególne organizacje związkowe działające w placów-
kach oświatowych wchodziły w spory zbiorowe. 

 6 lutego – krajowe władze NSZZ „Solidarność” zdecydowały 
o wycofaniu swoich przedstawicieli z Rady i Rady Historycznej 
Europejskiego Centrum Solidarności. „To upolityczniona in-
stytucja, która zamiast łączyć – dzieli. Nie widzimy zasadności 
dalszego funkcjonowania naszych przedstawicieli i do odwołania 
zawieszamy ich w pracach Rady i Rady Historycznej ECS” – na-
pisali w liście do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności 
Basila Kerskiego przewodniczący zarządów regionów i sekreta-
riatów branżowych NSZZ „Solidarność”.

 7 lutego – zmarł Jan Olszewski, prawnik i polityk, obrońca w 
procesach politycznych w okresie PRL, premier Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 1991–1992.

Minął rok
 25 lutego – w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli 

władz NSZZ „Solidarność” z liderem partii rządzącej Jarosławem 
Kaczyńskim oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem 
spotkania były postulaty związkowe oraz sytuacja w budżetówce. 
Jego efektem było powołanie zespołów związkowo-rządowych.

Marzec
 14 marca – kilkudziesięciu uczniów z ponad trzydziestu liceów 

i techników z całego Pomorza wzięło udział w finale wojewódz-
kiego etapu konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady hi-
storii”, który odbył się w Sali BHP w Gdańsku. To była już szósta 
edycja wydarzenia, którego organizatorem jest Fundacja Centrum 
Solidarności, a partnerami NSZZ „Solidarność”, IPN i samorządy 
wojewódzkie.

 20 marca – w całej Polsce rozpoczęła się akcja ulotkowo-infor-
macyjna w firmie Castorama Polska Sp. z o.o. przeprowadzana 
przez NSZZ „Solidarność”, której celem było poinformowanie 
pracowników sklepów tej sieci o ich prawach, a także pozyski-
wanie nowych członków Związku. 

 28 marca – powstała organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” 
w Auchan Rumia.

Kwiecieñ 
 W kwietniu „Magazyn Solidarność” obchodził 25-lecie swojego 

istnienia.

 4 kwietnia – NSZZ „Solidarność” zorganizował pikiety przed 
urzędami wojewódzkimi w Polsce. Głównym postulatem były 
podwyżki płac w sferze finansów publicznych. Związkowcy do-
magali się również wprowadzenia kryterium stażowego upraw-
niającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, od-
mrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii 
oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego. Jeden z postulatów 
dotyczył niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku 

za wysługę lat ani dodatku za pracę w warunkach szkodliwych i 
niebezpiecznych. 

 7 kwietnia – zostało podpisane porozumienie między stroną 
rządową oraz przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”. Dzień później ZNP rozpoczęło 
strajk w placówkach oświatowych. Do strajku przyłączyły się też 
niektóre struktury oświatowej „S”.

 10 kwietnia – w spółkach Grupy PKP został podpisany Zakłado-
wy Układ Zbiorowy Pracy.

Maj 
 7 maja – powstało miasteczko namiotowe przed Ministerstwem 

Sprawiedliwości w Warszawie, w którym protestowali związkowcy 
reprezentujący pracowników wymiaru sprawiedliwości. Główny 
postulat to wzrost wynagrodzeń o 450 złotych.

 9 maja – zmarł Leon Stobiecki, działacz Wolnych Związków Za-
wodowych Wybrzeża, pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” w Stoczni Marynarki Wojennej. 

 26 maja – wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce wy-
grało PiS, uzyskując 45,38 proc. poparcia, Koalicja Europejska 
otrzymała 38,47 proc.

 W maju tytuł Człowieka Roku „Tygodnika Solidarność” otrzy-
mał ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz bazyliki św. Brygidy 
w Gdańsku.

Czerwiec
 3 czerwca – odbyła się międzynarodowa konferencja w 40 rocz-

nicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 

 4 czerwca – obchody częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 
1989 roku gdańska „S” rozpoczęła od złożenia kwiatów pod po-
mnikiem Poległych Stoczniowców.

 5 czerwca – związkowcy z Sekcji Dokerów Europejskiej Federacji 
Transportowców (EFT) uczestniczyli w spontanicznym proteście 

20192019
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pod siedzibą firmy Hutchison Port Gdynia. – Naszym głównym 
postulatem było przywrócenie do pracy Marka Szymczaka, prze-
wodniczącego „Solidarności” w GCT, który został zwolniony dwa 
lata temu. Nie zgadzamy się z taką decyzją. Kolejne hasła dotyczą 
zakończenia sporów zbiorowych oraz zawarcia układu zbiorowe-
go z „Solidarnością” – mówił Adam Tylski, wiceprzewodniczący 
Rady Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”.

 14 czerwca – pracownicy Poczty Polskiej S.A. z całego kraju pro-
testowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. 
NSZZ „Solidarność” domaga się podwyżek płac o 500 zł brutto 
oraz wsparcia ze strony państwa, takiego, na które mogą liczyć 
pocztowcy w krajach zachodniej Europy. 

 W czerwcu trwał protest pracowników wymiaru sprawiedliwo-
ści w miasteczku namiotowym ustawionym przez związkowców 
z sądów i prokuratur przed Ministerstwem Sprawiedliwości.

Lipiec
 Od 1 lipca członkowie „Solidarności” mogą liczyć na 10 proc. 

zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi 
„Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. 

 Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie „500 plus” także 
na pierwsze dziecko w rodzinie.

 4 lipca – wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratury wzro-
sną o 450 zł na etat od października 2019 roku oraz o kolejne 450 
zł od stycznia 2020 roku – to najważniejszy zapis porozumienia 
podpisanego przez „Solidarność” oraz pozostałe związki zawodo-
we z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Porozumie-
nie kończy trwający od 7 maja protest prowadzony w miasteczku 
namiotowym przed gmachem resortu.

 22 lipca – powstała organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” 
w Siemens Gamesa Renewable Energy Poland. 

Sierpieñ
 6 sierpnia – prezydent podpisał ustawę wprowadzającą pluralizm 

związkowy w służbach mundurowych.
 15 sierpnia – odbył się jubileuszowy 25. Orlen Maraton „Solidar-

ności”.
 26 sierpnia – w Sali BHP odbył się wernisaż poplenerowy prac 

artystów z Grodzieńszczyzny. 

 31 sierpnia – podczas uroczystości 39 rocznicy zawarcia Poro-
zumień Sierpniowych wręczono stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność”. 

 31 sierpnia – NSZZ „Solidarność” wraz z Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego powołały Instytut Dziedzictwa Solidarności.

Wrzesieñ
 1 września – średnie wynagrodzenie nauczycieli, zgodnie z kwiet-

niowym porozumieniem NSZZ „Solidarność” z rządem, wzrosło 
o 9,6 proc.

 12 września – Adam Chmielecki, wydawca, politolog i publi-
cysta, dziennikarz współpracujący z miesięcznikiem „Magazyn 
Solidarność”, decyzją Rady Mediów Narodowych został powołany 
na stanowisko prezesa Radia Gdańsk SA.

 14–15 września – odbyła się 37. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi 
Pracy na Jasną Górę

 18 września – związkowcy reprezentujący pracowników Poczty 
Polskiej zajęli salę konferencyjną w siedzibie Poczty Głównej w 
Warszawie. Powodem protestu były sprawy płacowe.

 30 września – zmarł Kornel Morawiecki. Uczestnik protestów 
Marca ’68, współpracownik KSS KOR, delegat na I Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”, założyciel „Solidarności Wal-
czącej”. 

Październik

 8 października – w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie doszło do podpisania porozumienia z 
udziałem ministra kultury prof. Piotra Glińskiego i Andrzeja Ry-
bickiego, przewodniczącego Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji 
Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”. Porozumienie dotyczy 
wzrostu wynagrodzeń w roku 2019. We wszystkich muzeach pro-
wadzonych i współprowadzonych przez ministerstwo wynagro-
dzenie wzrośnie o 10 procent. 

 10 października – w Zespole Trójstronnym ds. Przemysłu Stocz-
niowego na wniosek Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego 
NSZZ „Solidarność” przyjęto „Manifest dla Przemysłu Stocz-
niowego – Technologie Morskie: sektor strategiczny dla Polski”.

 13 października – przy rekordowo wysokiej frekwencji, wyno-
szącej 61,74 proc., skupiony pod szyldem PiS obóz Zjednoczonej 
Prawicy utrzymał w wyborach stan posiadania 235 mandatów po-
selskich. PiS, wraz z koalicjantami, mogło samodzielnie sformo-
wać rząd. W Senacie minimalną przewagą uzyskała opozycja. 

 28 października – związkowcy z Gdyni zorganizowali pikietę 
pod budynkiem zarządu OT Port Gdynia. Portowcy protestowali 
pod hasłem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w OT i 
innych terminalach. 

Listopad 
 5 listopada – odbył się Wojewódzki Konkurs Muzyczny „Polska 

– moje miejsce, mój kraj”.
 8 listopada – przedstawiciele „Solidarności” uczestniczyli w 

zjeździe Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora 
Stoczniowego, który obradował w Brukseli. Omawiano sytuację 
na europejskim i światowym rynku stoczniowym.

 8–9 listopada – w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja „Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej 
współpracy”.

 14 listopada – PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdań-
sku wśród laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom”. 

 20 listopada – zakończyła się zbiórka na kolejny etap budowy 
Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w bazylice św. Brygidy. Wpłat 
dokonało 175 darczyńców. Łącznie na konto wpłynęło 71 076,50 
zł, z czego za sumę 70 619,23 zł zakupiono: 1127 kg taśmy mie-
dzianej o grubości 0,6 mm, 113 kg rurki o średnicy 4×1 mm, 57 
kg drutu o średnicy 3 mm, 1428 m.b. rurki o średnicy 6×1 mm 
i 1500 m.b. rurki o średnicy 8×1 mm.

 22 listopada – powstała organizacja związkowa NSZZ „Solidar-
ność” w HURTAP SA Gdańsk.

 25 listopada – przed siedzibą Castoramy w Warszawie zebrali 
się przedstawiciele „Solidarności” z całej Polski. Domagali się 
przywrócenia do pracy dziewięciu pracowników zwolnionych 
za działalność związkową.

Grudzieñ 
 3 grudnia – powstała organizacja związkowa w Miejskim Ośrod-

ku Pomocy Społecznej w Redzie.

2019 rok w Regionie 
Gdañskim w liczbach 

SZKOLENIA – w ramach projektu „Wiem więcej – działam sku-
tecznie” DZIAŁ SZKOLEŃ ZRG przeprowadził 53 szkolenia. Były 
to szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa związkowego, szkolenia 
ekonomiczne i negocjacyjne. Ponadto przeprowadził 19 szkoleń, w 
których wzięło udział 222 uczestników. Były to szkolenia skarbni-
ków, zakładowych komisji rewizyjnych, szkolenia z ZFŚS, mobbingu 
i rozwoju Związku. 

PORADY PRAWNE – prawnicy z BIURA PRAWNEGO ZRG 
w ciągu ostatniego roku udzielili około 1500 porad prawnych w spra-
wach indywidualnych członków Związku i ich rodzin (porady były 
udzielane w Gdańsku, Gdyni, Starogardzie Gdańskim). Udzielono 
również 1540 porad dotyczących organizacji związkowych. 

Dzięki staraniom pracowników DZIAŁU ORGANIZOWANIA 
I ROZWOJU w Regionie Gdańskim powstało 5 nowych organizacji 
związkowych NSZZ „Solidarność”.

DZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH – w minionym roku 
Region Gdański NSZZ „Solidarność” realizował dwa projekty: „Nowe 
kwalifikacje – nowe perspektywy” (około 400 uczestników) i „Wiem 
więcej – działam skutecznie” (około 350 uczestników). 

DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI – oprócz wydawania 
„Magazynu Solidarność”, „Biuletynu Ściennego” i cotygodniowe-
go IBIS-a przygotowany został projekt nowej strony internetowej 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

 znaczące podniesienie płacy minimalnej, która w 2020 roku 
wyniesie 2600 zł brutto.

 wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej
 odmrożenie płac w budżetówce
 odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-

nych
 pluralizm związkowy w służbach mundurowych
 zwiększenie ochrony działaczy związkowych.

Co się udało z postulatów 
„Solidarności” osiągnąć  
w 2019 roku
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W PRL, państwie określającym się jako republika ludu pracującego, w któ-
rym – jak głosiła Konstytucja PRL z 1952 roku – „władza należy do ludu 
pracującego miast i wsi”, argumentem była milicyjna pałka a bywało, że i 
karabinowe kule. 
Nim przyszedł zwycięski, przez szesnaście miesięcy, Sierpień ’80, trzeba 
było przełykać łzy i gorycz klęsk. 

ROBOTNICZE PROTESTY 1956, 1970, 1976  

Kiedyś te kamienie drgną…

Powstanie robotnicze 1956
28 czerwca 1956 r. pracownicy 

poznańskich zakładów wyszli na uli-
ce, aby upomnieć się o godność ludzi 
pracy. Bunt robotniczy, który z czasem 
przybrał cechy powstania, wybuchł z 
poczucia krzywdy i bezradności.

Pracownicy Zakładów Hipolita Ce-
gielskiego, ówcześnie Zakładów im. Sta-
lina, rozpoczęli wiec na porannej zmianie. 
Ktoś krzyknął: „Razem, bracia robotnicy! 
Z nami!”. Robotnicza brać w usmarowa-
nych olejem i farbami kombinezonach, w 
butach na drewnianych spodach, zaczęła 
wychodzić z warsztatów i hal.  

Świadek wspominał: „Setka malarzy 
i lakierników w kombinezonach czer-
wonych od minii, z zaciętymi twarzami 
szło w milczeniu, klekocąc drewniany-
mi chodakami po poznańskim bruku, 
jak grupa kajdaniarzy. Za nimi kilka 
tysięcy szarych robotników”.  Szli pod 
siedzibę Miejskiej Rady Narodowej oraz 
KW PZPR. Kolumny robotników w 
kombinezonach przesuwały się z Dębca 
i Wildy, wołając: „Chodźcie z nami!”.

Siedziba bezpieki przy ul. Kocha-
nowskiego była szczególnie znienawi-
dzona. Na rozkaz ppłk. Feliksa Dwojaka 
ubowcy zatarasowali drzwi wejściowe, 

a w oknach zorganizowali stanowiska 
strzeleckie. W gmachu Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego pracowało ich 
około 700.  

Na wezwania do rozejścia się i po 
uruchomieniu hydrantów demon-
stranci zareagowali obrzuceniem urzę-
du kamieniami. Poleciały też zapalone 
butelki z benzyną. Z gmachu UBP padły 
strzały. Wśród pierwszych rannych była 
tramwajarka Helena Przybyłek z biało-
-czerwonym sztandarem. Poznaniacy 
odpowiedzieli ogniem z karabinów 
zdobytych w więzieniu przy ul. Młyń-
skiej i w studium wojskowym WSR. 
Wokół gmachu padło kilkudziesięciu 
zabitych i wielu rannych. Zginęło też 
trzech ubowców i milicjant.

Po południu do Poznania wjechały 
czołgi ze Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego oraz z Oficerskiej Szkoły Wojsk 
Pancernych i Zmechanizowanych. 
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
ściągnięto aż ze Szczytna. W sumie bli-
sko 10 tys. żołnierzy i ok. 300 czołgów 
i transporterów opancerzonych. Do 29 
czerwca stłumiono wszelkie punkty 
oporu. Dowodził sowiecki gen. Stani-
sław Popławski, wiceminister obrony 
narodowej. Straty wojska to zabity ofi-
cer, podchorąży i szeregowy, rannych 
było 9 oficerów, 24 podoficerów i szere-
gowców. Zginął też szeregowiec Korpu-
su Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie 
znalazła na razie potwierdzenia pogło-
ska o skazaniu na śmierć i rozstrzelaniu 
kilku żołnierzy, którzy przyłączyli się do 
demonstrantów. 

Według oficjalnych danych w Pozna-
niu zginęło co najmniej 57 osób cywil-
nych, a 650 zostało rannych. Pojawiały 
się publikacje i zeznania, mówiące, iż 
zginęły 74 osoby.  

Najmłodszą ofiarą terroru wła-
dzy był 13-letni Romek Strzałkowski, 
uczeń VII klasy szkoły podstawowej, 
trafiony kulą wystrzeloną z gmachu UB, 
gdy podnosił z ziemi biało-czerwony 
sztandar, upuszczony przez ranną od 
postrzałów w nogi tramwajarkę. Jego 
śmierć urosła do rangi symbolu. 

Premier Józef Cyrankiewicz w prze-
mówieniu radiowym zapowiedział: 

„Każdy prowokator czy szaleniec, który 
odważy się podnieść rękę przeciw wła-
dzy ludowej, niech będzie pewny, że mu 
tę rękę władza ludowa odrąbie”. 

Strajk i powstanie robotnicze w Po-
znaniu wybuchło przeciwko aparatowi 
przemocy i propagandzie, co udowod-
nili poznaniacy, atakując więzienie, 
gmach UB i „zagłuszarkę” rozgłośni 
Radio Wolna Europa.

W Poznaniu ludzie pracy stawili 
czoła władzy, przekonani o słuszności 
swych dążeń. Na „odwilż” musieliśmy 
jednak kilka miesięcy zaczekać. 

Krwawy Grudzień 1970  

Stoczniowcy Gdyni, Gdańska i 
Szczecina poszli śladem Czerwca 1956 
roku. Żądali godności oraz praw oby-
watelskich i ludzkich, sprzeciwiali się 
wyzyskowi. Protesty grudniowe z 1970 
roku zostały stłumione z wyjątkową 
brutalnością. Przeciwko bezbronnym 
robotnikom reżim rzucił ogromne 
siły.  

W poniedziałek, 14 grudnia 1970 r. 
o godzinie 6 kilkudziesięciu pracowni-
ków Stoczni Gdańskiej im. Lenina nie 
przystąpiło do pracy i zorganizowało 
wiec w proteście przeciwko podwyżce 
cen żywności. Do strajku dołączyli ich 
koledzy z kolejnych wydziałów.  Prote-
stujący domagali się cofnięcia podwy-
żek cen oraz spotkania z I sekretarzem 

KW PZPR Alojzym Karkoszką i przy-
jazdu I sekretarza KC PZPR Władysła-
wa Gomułki. Jeszcze ufali partii i jej 
kierownictwu…

Strajkujący (około tysiąca osób) 
uformowali pochód i śpiewając „Rotę” 
i „Międzynarodówkę” przeszli pod 
gmach KW PZPR. Stoczniowcy opa-
nowali samochód z nagłośnieniem. 
Przeszli też do siedziby Polskiego Radia. 
Plan nadania komunikatu radiowego o 
proteście się nie powiódł. Pracownicy, 
pod nadzorem SB, zdemontowali urzą-
dzenia nadawcze.

Około godz. 16 doszło do pierw-
szych starć z milicją w pobliżu Błędni-
ka. W gmachu KW wybito szyby. Do 
akcji ruszyła MO i pododdział wojska, 
używając petard i gazów łzawiących, 
rozpraszając ludzi pod komitetem, 
Dworcem Głównym PKP, na Wałach 
Piastowskich.   

15 grudnia 1970 r. (wtorek) stocz-
niowcy rano przyszli pod gmach Ko-
mendy Miejskiej MO, domagając się 
uwolnienia zatrzymanych kolegów. 
Rozgoryczeni ludzie podpalili milicyjną 
„sukę”, a na dworcu rozbili kasy i kwia-
ciarnię. W ogniu stanął „Dom Partii”. 

Członek KC PZPR Zenon Klisz-
ko powiedział: „Mamy do czynienia 
z kontrrewolucją, a z kontrrewolucją 
trzeba walczyć przy pomocy siły!”.

Do Gdańska wprowadzono żołnie-
rzy 8 Dywizji Zmechanizowanej i ciężki 
sprzęt. Żołnierze mieli otrzymać infor-
mację, że w mieście pojawili się „nie-
mieccy sabotażyści”. Operację nadzoro-
wał wiceminister MON gen. Grzegorz 
Korczyński, ówczesny szef Zarządu II 
Sztabu Generalnego WP oraz gen. Bo-
lesław Chocha. 

16 grudnia 1970 r. (środa) w Gdań-
sku trwały demonstracje i starcia z 
milicją. Stocznia Gdańska im. Lenina 
była zablokowana. Do próbujących 
wyjść ze stoczni na ulicę robotników 
wojsko otworzyło ogień. Pod Bramą nr 
2 zginęli stoczniowcy Jerzy Matelski i 
Stefan Mosiewicz. Jedenastu ich kole-
gów zostało rannych.  

O godz. 19 w przemówieniu telewi-
zyjnym wicepremier Stanisław Kociołek 
potępił wystąpienia i wezwał do powro-
tu do pracy. 

Gdynia też strajkowała, ale w tym 
mieście nie wybito ani jednej szy-
by. Przed północą zostali aresztowa-
ni członkowie Miejskiego Komitetu 
Strajkowego. Nim to nastąpiło, spisali 
postulaty: dostosowanie płac robotni-

Milicja rozpędzająca manifestantów w Gdańsku, okolice Huciska, 1970 r.

Powstanie robotnicze w Poznaniu, 1956 r.

Szturm na lokalny ośrodek władzy – komitet partii – Radom, 1976 r. 

Czerwony Radom pamiętam 
siny, 
jak zbite pałką ludzkie plecy, 
szosę E7, 
na dworcach gliny, 
jakieś pieniądze, 
jakieś adresy, 
strach w ludzkich oczach, 
upokorzenie. 
Jan Krzysztof Kelus

Chciałam o kulturze napisać 
naprawdę inteligentnie, 
lecz zaczęły kule świstać 
i szyby dygotać i pękać. 
Kazimiera Iłłakowiczówna, 
„Rozstrzelano moje serce”  
(4 lipca 1956 r.)
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ków do podwyżki cen, podwyższenie 
minimalnego wynagrodzenia, ustale-
nie wysokości zasiłku chorobowego 
odpowiadającego utraconemu w czasie 
choroby zarobkowi.

Robotnicy i uczniowie nad ranem 
17 grudnia wsiedli do kolejek SKM, by 
dojechać do warsztatów i szkół. Wielu 
wysiadło na przystanku SKM Gdynia 
Stocznia… 

Jednak nocą z 16 na 17 grudnia 1970 
r. wojsko otoczyło stocznię i zabloko-
wało przystanek SKM. Padły strzały do 
uczniów, stoczniowców, portowców, 
rybaków, kierowców. Ich jedyną winą 
było to, że śpieszyli do codziennych 
zajęć. Osiemnastu padło od kul. Naj-
starszy miał lat 35 lat. Najmłodsi – lat 
15: Zbyszek Gliniecki, uczeń, postrzał 
klatki piersiowej, i Jurek Skonieczka, 
uczeń, strzał w głowę.

Informacje o protestach dotarły też 
do Szczecina. Wydano rozkazy blokady 
portu, milicja szykowała się do spacy-
fikowania ewentualnych manifestacji. 
Na pierwszej zmianie 17 grudnia 1970 
r. miasto „stanęło”, strajk wybuchł w 
Stoczni im. Warskiego. W tym mieście 
padło od kul 16 zabitych.

W Grudniu 1970 roku spadła maska 
reżimu. Na bruku pozostały 44 ciała. 
Przyszły smutne święta Bożego Naro-
dzenia...

Siny od bicia Radom 1976 

W drugiej połowie lat 70. ujawniła 
się ekonomiczna zapaść gospodarki 
rozpędzonej przez ekipę Edwarda Gier-

ka, I sekretarza KC PZPR. „Skrojony” 
niemal na zachodnią miarę umiał on 
zjednywać sympatię Zachodu. Rządy 
i banki pożyczały Polsce pieniądze, 
wpędzając w spiralę zadłużenia. Gie-
rek zadłużał, ale i budował na owe cza-
sy nowoczesne zakłady, lotniska, drogi i 
obwodnice miast. Do partii wstępowali 
ochoczo młodzi inżynierowie, studen-
ci. Gospodarskie wizyty genseka i hasło 
„Budujemy drugą Polskę” rozbudziły 
konsumpcyjne apetyty. „Polak potrafi!” 
– podkreślała propaganda.   

Przed wakacjami 1976 r. władze po-
stanowiły wprowadzić podwyżkę cen 
żywności. W czwartek, 24 czerwca w 
Sejmie premier Piotr Jaroszewicz przed-
stawił szczegóły.  Przemówienie było 
transmitowane w radiu i w telewizji.  

Część załogi Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina na pierwszej zmianie zastrajko-
wała rano 25 czerwca, żądając cofnięcia 
podwyżki. W efekcie z pracy zwolniono 
kilkudziesięciu stoczniowców „celem 
ukrócenia przejawów warcholstwa”.

Tego dnia wybuchły strajki w Ursu-
sie. Zastrajkowali robotnicy Zakładów 
Mechanicznych. Łączność telefoniczna 
z resztą kraju została odcięta. Ludzie 
wyszli na ulice. Manifestanci zdecydo-
wali się na desperacki krok. Zatrzymali 
pociągi na trasie Warszawa – Skiernie-
wice – Łowicz. Szturm MO nastąpił po 
południu.  

W Radomiu strajk rozpoczął się w 
Zakładach Metalowych im. gen. „Wal-
tera” o godz. 6.30. Robotnicy odeszli od 
maszyn i przeszli przed budynek dyrek-
cji. Protest szybko wylał się na miasto. 

Działalność Zbigniewa Gryszkiewi-
cza zaczęła się w 1975 roku – poniekąd 
przez przypadek. Gdy wszedł do sklepu, 
w którym zaprzyjaźniona kierownicz-
ka odkładała dla niego kawę, ujrzał 
płaczącą ekspedientkę. Dowiedział się, 
że jej mąż jest bardzo ciężko chory, le-
karze nie dają mu szans na przeżycie. 
Poruszony, postanowił pomóc. Gdy 
skontaktował się z profesorem, który 
prowadził leczenie, dowiedział się, że 

Na ratunek ciężko chorym 
Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” otrzymało pamiątki po 
Zbigniewie Gryszkiewiczu, twórcy Solidarnościowego Banku Leków „Na 
ratunek” – organizacji, która zajmowała się sprowadzaniem z zagranicy 
i dystrybucją leków oraz sprzętu medycznego, niedostępnego do niedawna 
w polskich szpitalach.

się zdobyć nową pompę – tym razem 
pomocny okazał się szwajcarski „Ca-
ritas”, który znalazł odpowiedni sprzęt 
w Szwajcarii. To nie oznaczało jednak 
końca problemów – kiedy pacjenta 
przewożono już do szpitala w Siedl-
cach, okazało się, że… pompa nie ma 
odpowiednich dokumentów i celnicy 
zatrzymali ją na granicy. Mało brako-
wało, a misterny plan ległby w gruzach. 
Pan Zbigniew szukał pomocy w amba-
sadach szwajcarskiej i hiszpańskiej (sa-
molot przewożący pompę należał do 
Hiszpanii). Wreszcie skuteczna okazała 
się interwencja Komitetu Centralnego 
PZPR (Zbigniew Gryszkiewicz nie na-
leżał do partii, ale udało mu się zdobyć 
numer telefonu w gdańskim Komitecie 
Wojewódzkim). Ostatecznie historia 
zakończyła się happy endem – chorego 
uratowano, przeżył jeszcze dziesięć lat. 
O historii ocalenia męża ekspedientki 
zrobiło się głośno, zwłaszcza wśród 
lekarzy. Pojawiły się kolejne prośby o 
pomoc. Pan Zbigniew załatwił między 
innymi środek do oczyszczania wody 
dla szpitala w Warszawie, nerkę dla 
pacjenta potrzebującego przeszczepu 
(znalazła się aż w Chicago), a także ko-
lejną sztuczną nerkę (jej zakup w Szwe-
cji sfinansował prezes Kongresu Polonii 
Amerykańskiej). 

Zbigniew Gryszkiewicz z zawodu 
był radcą prawnym, pracował w spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w 
Gdańsku Oruni. Wykorzystując swoje 
kompetencje prawnicze, zorganizował 
zespół obrońców dla opozycjonistów ze 
wszystkich organizacji. Jego mieszkanie 

Mosiężna statuetka w kształcie dzwonu, 
którą Zbigniew Gryszkiewicz dostał od 
burmistrza Filadelfii w 1981 r.

Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” otrzymało korespondencję 
Zbigniewa Gryszkiewicza dotyczącą działalności Solidarnościowego Banku Leków 
„Na ratunek”, a także jego pamiątki związane z tą działalnością. 

służyło też jako punkt informacyjny dla 
rodzin aresztowanych. Gdy w sierpniu 
1980 roku w Stoczni Gdańskiej wybuchł 
strajk, który rozszerzył się na inne zakła-
dy pracy, również w jego miejscu pracy 
– Zakładzie Obrotu Artykułami Przemy-
słowymi i Spożywczymi „Samopomoc 
Chłopska” – powstał komitet strajkowy. 
Pan Zbigniew został wybrany na prze-
wodniczącego komitetu strajkowego i 
pojechał z postulatami pracowników do 
Stoczni Gdańskiej, gdzie „Samopomoc” 
została zarejestrowana w Międzyzakła-
dowym Komitecie Strajkowym.

 W listopadzie tego samego roku 
rozpoczął się strajk okupacyjny pra-
cowników służby zdrowia w Urzędzie 
Wojewódzkim w Gdańsku, kierowany 
przez Alinę Pienkowską – przyczyną był 
dramatyczny brak sprzętu medycznego, 
leków, a nawet podstawowych środków 
opatrunkowych. Pan Zbigniew zapro-
ponował utworzenie banku leków, któ-
ry mogłaby wspierać Polonia z całego 
świata za pośrednictwem Rady Koordy-
nacyjnej Polonii Wolnego Świata w To-
ronto. Pomysł zyskał aprobatę zarówno 
Ministerstwa Zdrowia, jak i „Solidar-
ności”. Zbigniew Gryszkiewicz zaczął 
wyjeżdżać do różnych miast Stanów 
Zjednoczonych i krajów zachodniej 
Europy, w których zakładał oddziały 
utworzonego Solidarnościowego Banku 
Leków „Na ratunek”. Pierwszy transport 
środków medycznych przybył z odległej 
Australii. W Polsce powstały 42 „Apteki 
darów”, a dzięki lekom, które się w nich 
znalazły, udało się ocalić życie wielu lu-
dziom. Finansowo wartość uzyskanych 

szansą dla pacjenta byłoby dializowa-
nie, ale szpital nie ma odpowiedniego 
sprzętu – tak zwanej sztucznej nerki. 
Poprosił o pomoc księdza Henryka Jan-
kowskiego, który z kolei skontaktował 
się z sekretarzem episkopatu, księdzem 
Bronisławem Dąbrowskim. Pan Zbi-
gniew dowiedział się, że sztuczna ner-
ka znajduje się w szpitalu w Siedlcach, 
ale nie działa z powodu zepsutej pompy 
wodnej. Dzięki jego determinacji udało 

leków i sprzętu medycznego szacuje się 
na około 300 milionów dolarów. Przy 
okazji pan Zbigniew informował przed-
stawicieli różnych organizacji polonij-
nych o sytuacji w Polsce i przemycał 
materiały – zarówno prasę podziemną 
dla Polonii, jak i pisma z zagranicy dla 
organizacji opozycyjnych w kraju. 

13 grudnia 2011 r. Zbigniew Grysz-
kiewicz otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 10 
stycznia 2016 r.

Archiwum Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” otrzymało koresponden-
cję Zbigniewa Gryszkiewicza dotyczącą 
działalności Solidarnościowego Banku 
Leków „Na ratunek”, a także jego pa-
miątki związane z tą działalnością. 
Szczególnie efektowna jest mosiężna 
statuetka w kształcie dzwonu, którą do-
stał od burmistrza Filadelfii w 1981 r.

Martyna Werra

Robotnicy skierowali się przed siedzi-
bę KW PZPR. Ksiądz Roman Kotlarz 
przed kościołem Świętej Trójcy błogo-
sławił ludzi. 

Po południu zniecierpliwiony tłum 
wtargnął do gmachu lokalnej partyjnej 
władzy. Gniew wywołał bogato zaopa-
trzony bufet. Przez okna wyleciały więc 
szynki, balerony, dywany i… telewizor. 
Z gabinetów wyrzucono portrety Leni-
na, z masztu ściągnięto czerwoną flagę. 

Zapłonęła, podpalona przez demon-
strantów, siedziba partii. Dysponenci 
propagandy uznali podpalenie gma-
chu za profanację i wprowadzili zapis 
cenzorski na ten fakt. Teza propagandy: 
chuligański charakter zajść.

Generał Bogusław Stachura (MSW) 
rozkazał przerzucić do Radomia i Ur-
susa oddziały ZOMO oraz milicjantów 
ze szkoły w Szczytnie. Łącznie 1543 
funkcjonariuszy MO. Po godz.15 w re-

jon budynku KW PZPR dotarły dwie 
kompanie ZOMO z Warszawy, które 
rozpoczęły pacyfikację przy użyciu 
gazów łzawiących i armatek wodnych. 
Wśród manifestujących były trzy ofiary 
śmiertelne.

Walki uliczne trwały do godz. 22. 
Zatrzymanych manifestantów bito. Do 
historii pacyfikowania robotniczych 
protestów weszły „ścieżki zdrowia”, 
czyli przepuszczanie ludzi przez szpa-
ler bijących pałkami i pięściami funk-
cjonariuszy.  

Wieczorem radio i telewizja nada-
ły przemówienie Piotra Jaroszewicza 
oznajmiającego o cofnięciu podwyżki. 
Ruszyła machina propagandowa pod 
hasłami: „Jesteśmy z KC PZPR i towa-
rzyszem Gierkiem”, „Piętnujemy tych, 
którzy zakłócili demokratyczny dialog 
partii z narodem”, „Wstydzimy się za 
warchołów z Radomia”.

Z buntu ubogich robotników w 1976 
r. zrodziły się Komitet Obrony Robotni-
ków i Wolne Związki Zawodowe.  

Preludium

16 października 1978 r. kardynał Ka-
rol Wojtyła został papieżem. Znaczenia 
tego faktu i pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do ojczyzny oraz jego proro-
czych słów: „Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi ob-
licze ziemi. Tej Ziemi!”, wypowiedzia-
nych w Warszawie na placu Zwycięstwa 
w 1979 r., nie sposób przecenić…

Artur S. Górski  
Zdjęcia z zasobów IPN

Zaciśnięte ręce wznieśli ponad głowy, 
Stoczniowiec i doker, żądali rozmowy, 
Zamiast odpowiedzi, do tłumu się strzela, 
Umiera stoczniowiec, na rękach dokera. 
Anonimowa ballada

Rok 1970.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5229,44 zł – tyle wyniosło przeciętne 
wynagrodzenie w sektorze przedsię-
biorstw w listopadzie 2019 r. W porów-
naniu z październikiem 2019 r. wzrosło 
o 0,3 proc., w porównaniu z listopadem 
2018 r. wzrost wyniósł 5,3 proc.
5,1 proc. – tyle wyniosła miesięczna 
stopa bezrobocia rejestrowanego 
w listopadzie 2019 r. według sza-
cunków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. W porównaniu 
do poziomu z października 2019 
roku wzrosła o 0,1 proc.
O 13 proc. przeciętnie wzrosły ceny 
mieszkań w listopadzie 2019 roku 
w porównaniu z poziomem z listopa-
da 2018 roku.
O 5,8 proc. spadły ceny energii 
elektrycznej w listopadzie 2019 r. 
w porównaniu z listopadem 2018 
roku.
1488 przypadków zachorowania na 
odrę zanotowano do listopada 2019 
roku w porównaniu z 234 przypad-
kami w tym samym okresie roku 
poprzedniego.
O 5,4 proc. spadły ceny paliw do 
prywatnych środków transportu w li-
stopadzie 2019 roku w porównaniu 
z listopadem 2018 r.
O 154 proc. spadła liczba prób prze-
mytu alkoholu udaremnionych przez 
Krajową Administrację Skarbową od 
stycznia do listopada 2019 r.
O 5,2 proc. większa była sprze-
daż detaliczna w cenach stałych 
w listopadzie 2019 r. w porównaniu 
z listopadem 2018 r.

LICZBA MIESIĄCA

Tyle wynosi minimalne wynagrodzenie 
od stycznia 2020 r. Oprócz tego do 17 zł 
wzrasta stawka godzinowa.

2600 zł
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SMART postanowienia
Nadejście nowego roku 

jest zazwyczaj czasem podej-
mowania postanowień. Nie-
stety, niezależnie od tego, czy 
dotyczą one sfery osobistej, 
zawodowej, towarzyskiej czy 
duchowej często kończą się 
one �askiem. Co zrobić, by
w tym roku stało się inaczej? 
Specjaliści proponują za-
stosowanie metody SMART, 
stworzonej w kręgach bizne-
sowych. Nazwa wzięła się od 
pięciu cech, które pomogą 
przekształcić postanowienie 
w cel. Zadanie, które przed 
sobą stawiamy, musi być kon-
kretne (ang. speci�c) – czyli 
np. chcemy schudnąć, a nie 
ogólnie lepiej wyglądać; mie-
rzalne (measurable) – określa-
my liczbę zbędnych kilogra-
mów; osiągalne (attainable); 
istotne (relevant); określone 
w czasie (time-bound) – usta-
lenie określonego terminu 
uniemożliwi odkładanie „na 
wieczne nigdy”.

Może jak zastosuję 
 metodę SMART,  

wreszcie uda mi się  
schudnąć

Zanotowany ubiegłoroczny spadek 
cen energii elektrycznej uplasował nas 
na trzecim miejscu pod tym względem 
w Unii Europejskiej (ceny dla gospo-
darstw domowych w pierwszej połowie 
2019 r.). Naszą obniżkę o 3,1 proc. „prze-
biły” tylko Dania i Portugalia. Sytuacja 
zmienia się jednak, jeśli weźmiemy pod 
uwagę siłę nabywczą portfeli – w ten 

sposób określa się bilans zarobków 
i kosztów życia. Według danych Euro-
statu w omawianym okresie cena prądu 
w Polsce wynosiła 13,4 euro za 100 kWh. 
Po uwzględnieniu siły nabywczej port-
feli cena energii elektrycznej w jednost-
kach PPS wynosi 22,97 za 100 kWh, co 
daje nam dziesiąty wynik wśród państw, 
gdzie prąd jest najdroższy.

Kto ma tańszy prąd?

Osoby wysoko wrażliwe (nadwrażliwe) 
stanowią około 20 proc. społeczeństwa. 
Ta wrodzona przypadłość jest spowodo-
wana wyjątkowo mocnym odczuwaniem 
bodźców – zarówno zewnętrznych (np. 
hałas, zbyt mocne lub zbyt słabe światło), 
jak i biologicznych (np. głód, pragnienie, 
zmęczenie) oraz wynikających z relacji 
międzyludzkich (np. kłótnia).

Jak łatwo zauważyć, wszystkie te ce-
chy znacząco utrudniają wykonywanie 
obowiązków służbowych, stąd wielu 
nadwrażliwców decyduje się na pracę 
zdalną. Inni próbują jednak wykonywać 

obowiązki w „normalnym” trybie. Taki 
pracownik musi zwracać szczególną 
uwagę na higienę psychiczną. Nadwraż-
liwiec musi mieć uporządkowany grafik 
złożony ze ściśle określonych zadań, 
a także możliwość robienia regularnych 
przerw w pracy i odpoczynku „po godzi-
nach”. Jeśli taka wysoko wrażliwa osoba 
spotka się z nawet lekkimi przejawami 
mobbingu, powinna możliwie szybko 
zmienić pracę – jest bowiem znacznie 
bardziej podatna na wypalenie zawo-
dowe i depresję od przeciętnego pra-
cownika.

Nadwrażliwiec w pracy
Specjaliści rozpisują się na temat pozy-

tywnych skutków snu – podnosi odporność 
i poprawia funkcjonowanie układu krążenia, 
hormonalnego i nerwowego, nie mówiąc 
już o zwiększonej koncentracji i zdolności do 
zapamiętywania. Jednak badacze z Uniwer-
sytetu Kalifornijskiego w Berkeley twierdzą, 

że istnieje również zależność między snem i 
bezsennością a ryzykiem wystąpienia scho-
rzeń psychicznych, takich jak zespół lęku 
uogólnionego, zespół stresu pourazowego 
i zespół lęku napadowego. A skoro tak – za-
lecenie spania dłużej może być pomocne  
w leczeniu tych przypadłości.

Sen lekarstwem 
na stany lękowe?

Sezon jesienno-zimowy ob�tuje,
niestety, w tragiczne przypadki zatrucia 
tlenkiem węgla, potocznie zwanego  cza-
dem. Co roku z tego powodu w Polsce 
umiera kilkadziesiąt osób, a kilka tysięcy 
ląduje w szpitalach. Przyczyną ulatniania 
się czadu są wadliwe lub źle użytkowa-
ne urządzenia grzewcze albo przewody 
kominowe. Jednak zatruciu sprzyja też 
zwiększająca się szczelność okien i drzwi, 
a także rzadkie wietrzenie i popularne za-
słanianie kratek wentylacyjnych. Niebez-
pieczeństwo zwiększa fakt, że ulatnianie 
się czadu można bardzo łatwo zbagate-
lizować – tlenek węgla jest bezwonny, a 
objawy zatrucia – senność lub zawroty 
czy bóle głowy – można łatwo zrzucić na 
karb przemęczenia. 

W uniknięciu zagrożenia pomagają 
okresowe przeglądy komina, urządzeń 

Cichy zabójca

grzewczych i instalacji wentylacyjnej, 
dbałość o prawidłową wentylację po-
mieszczeń i instalacja czujników czadu – 
zwłaszcza w pomieszczeniach sypialnych.

– To 1 stycznia w Polsce nie ma spalonych samochodów?
– zdziwił się francuski dziennikarz, gdy podczas debaty tele-
wizyjnej przeprowadzanej w stacji LCI usłyszał, że podczas 
sylwestra w Polsce nie płonęły auta. – We Francji, gdy spłonie 
ich tysiąc, wychodzi minister spraw wewnętrznych i mówi, że 
noc była spokojna – stwierdził Marek Gładysz, korespondent 
radia RMF we Francji, którego cytuje portal Niezalezna.pl.
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– Był Pan w Strzebielinku od samego 
początku, od chwili wprowadzenia 
stanu wojennego. Skąd został Pan 
zabrany? 

– Z domu. Jako że byłem przewod-
niczącym Komisji Zakładowej „Soli-
darności” w oddziale osobowym PKS 
Gdańsk, jechałem tego dnia do domu 
dopiero około godziny 23. Chciałem już 
iść spać, ale w czasie rozmowy z żoną 
usłyszeliśmy dzwonek do drzwi. Zapy-
tałem: „kto tam?” i usłyszałem: „faks”, 
więc pomyślałem, że to coś związkowe-
go, ponieważ u nas w firmie funkcjo-
nował zapasowy faks dla stoczni, która 
znajdowała się obok. Wtedy nie było 
jeszcze panoramicznych judaszy, jakie 
obecnie są montowane w drzwiach, więc 
zobaczyłem tylko faceta w uszatce. Nie 
wiedziałem, że obok niego stoi jeszcze 
sześciu mundurowych. Gdy otworzyłem 
drzwi, to nie dało się ich już zamknąć.

– A próbował Pan to zrobić?
– Tak, ale nie było szans. Żona 

zaczęła się denerwować i krzyczeć: 

STRZEBIELINKOWCY

ROMAN SIUDA 
rocznik 1949, były przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w PKS Gdańsk oraz MKK 
NSZZ „Solidarność” Województwa Gdańskiego, internowany w Strzebielinku od  
13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. 

Nie bili, ale prowokowali 
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„gdzie go zabieracie?”, „o co chodzi?”. 
Chciała ich wylegitymować, wtedy sta-
li się agresywni. Powiedziałem jej, że to 
nie ma sensu, ponieważ dzieci płaczą, 
a wszystko zaczyna wyglądać niebez-
piecznie. Poprosiłem, żeby odeszła, no 
ale uparła się i cywil, który przyszedł, 
w końcu się wylegitymował. To był 
jakiś porucznik albo kapitan. Skuli 
mnie w kajdanki i chcieli zawieźć na 
komisariat znajdujący się przy ul. Kru-
czej w Gdańsku. Przez prawie godzinę 
siedziałem i czekałem w nysce, żeby 
usłyszeć, że nie ma miejsca. Wtedy 
zawieźli mnie do Pruszcza Gdańskie-
go. Tam siedzieliśmy do rana i dopiero 
wówczas usłyszałem w telewizji komu-
nikat Wojciecha Jaruzelskiego o tym, 
że wprowadzony został stan wojenny. 
Chyba gdzieś tak w południe przyje-
chały po nas suki. Wówczas więźniarki 
wyglądały inaczej niż teraz, były mon-
towane na samochodach marki Star, 
podzielone na dwie części, a w środku 
mieściło się łącznie 20 osób. Wieźli nas 
ze trzy godziny. 

– To był początkowy etap, gdy mi-
licjanci mylili drogę i nie wiedzieli, 
jak dojechać do Strzebielinka. Jak 
wyglądała droga? 

– Panował strach. Kolega, który 
siedział przy ścianie, patrzył przez wy-
wietrznik znajdujący się na krawędzi tej 
budy, gdzie jesteśmy. Niektórzy wpadali 
w panikę, bojąc się, czy np. nie zrzucą 
nas do morza. W końcu dojechaliśmy 
do Strzebielinka. Zobaczyliśmy ścieżkę 
zdrowia, szpalery umundurowanych 
ludzi w białych rękawiczkach z jednej i 
drugiej strony przejścia. Myśleliśmy, że 
będą nas bić pałami. Nie bili, ale pro-
wokowali nas, choć wiedzieliśmy, że 
gołymi rękami nic nie zrobimy. Zdjęli 
odciski palców, co było upokarzające i 
zaprowadzili do cel, w których było po 
16 osób. 

– Grypsy z cel wychodziły?
– Pewnie. Szybki w judaszach drzwi 

zostały wybite i kolejne cele, które wy-
chodziły na spacerniak, wyrzucały in-
formacje. Później, już po wizycie Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
cele zostały otwarte, ale na początku 
panował reżim. Próbowano nas zastra-
szać, wprowadzać rygor więzienny. Nie 
daliśmy się sprowokować, jednak sta-
nowczo nie poddawaliśmy się polece-

niom klawiszy. Mimo że jak otwierano 
cele to przynajmniej pięciu zomowców 
trzymających długą broń stało naprze-
ciwko pod ścianami. Nie wiedzieliśmy, 
jak będą reagować. Mnie trzymano w 
celi nr 10, która znajdowała się bezpo-
średnio obok pokoju ZOMO i jedno-
cześnie sąsiadowała z murem zewnętrz-
nym. Nasi bliscy, którzy nie dostali 
widzenia, zbierali się pod murem, a my 
głośno śpiewaliśmy pieśni, aby dać im 
znać, że tu jesteśmy i się nie poddajemy. 
W pokoju ZOMO specjalnie włączana 
była bardzo głośna muzyka. Wkładali-
śmy wtedy coś do gniazdka, powodując 
zwarcie i wystrzelenie korków. Dzięki 
temu muzyka się kończyła, a my mo-
gliśmy się przynajmniej słyszeć. 

– Jak już było wiadomo, gdzie Pan 
jest... 

– Moja żona dowiedziała się o Strze-
bielinku dopiero na początku lutego. 
Wcześniej miała informację, że przeby-
wam prawdopodobnie w Wejherowie. 
Tam była i mnie nie znalazła, więc szu-
kała dalej. Dowiedziała się od sąsiada, 
który był klawiszem, ale bał się rozma-
wiać ze mną. W końcu dotarła do mnie 
pierwsza paczka ze swetrem – żona mar-
twiła się o to, ponieważ zabrano mnie 
tak jak stałem, bez ciepłej odzieży. 

– Z kim Pan był w celi? 
– Było sporo chłopaków z Fabryki 

Przekładni Samochodowych „Polmo” 
w Tczewie, bokser Tadeusz Kruża, 
Andrzej Kaszuba, Krzysiek Frączak, 
student Politechniki Gdańskiej, a także 
Mundek Żelewski z gdyńskiej Stoczni 

„Nauta”. Nazwiska uciekają z pamięci, 
więc dobrze, że się spotykamy. Gdyby-
śmy nie mieli ze sobą kontaktu, pewnie 
moglibyśmy całkowicie o sobie zapo-
mnieć. 

– Uważa Pan, że obecna formuła 
obchodów upamiętnienia tego, co się 
działo w Strzebielinku, jest wystar-
czająca? Czy nie powinno się na to 
bardziej zwrócić uwagi?

– Myślę, że jest to potrzebne, aby nie 
zapomnieć, jak kiedyś było i o co wal-
czyliśmy. A przede wszystkim przeka-
zywać to młodszemu pokoleniu. Bo hi-
storia to dziedzictwo, a demokracja nie 
jest dana raz na zawsze. Tym bardziej że 
w spotkaniach uczestniczy coraz mniej 
osób... Jest nas coraz mniej. 

(tm) 

WYSTAWA

Z PRL walczyli nie tylko kamieniami
Kilka tysięcy znaczków związanych 
z „Solidarnością” zebrał Grzegorz 
Wołoszczak. Dawny kolporter pod-
ziemnych wydawnictw prezentuje 
zbiory własne, nieżyjącego już Hen-
ryka Rzepy oraz to, co udało mu się 
kupić w różnych miejscach. Teraz 
jego zbiory można oglądać na przy-
kład w Elblągu, a w ostatnich latach 
m.in. w Trójmieście oraz Rumi. 

– Moja kolekcja to nie tylko senty-
mentalna podróż w czasie, ale również 
dowód na to, że walczyć z komuną 
można było na wiele sposobów – mówi 
Grzegorz Wołoszczak. – To pamięć o 
zwykłej ludzkiej solidarności w chwili 
zagrożenia represjami, braku pracy i 
środków do życia. Trzeba pamiętać, że 
komuna zwalniała ludzi z pracy, wy-
rzucała ze studiów, na siłę wcielała do 
wojska, zamykała w więzieniach i obo-
zach internowania z byle powodu lub 
bez tego powodu. Wszystko po to, by 
zastraszyć ludzi, pozbawić ich wolno-
ści. Moja kolekcja to również hołd dla 
tych, co zginęli, stracili zdrowie, zostali 
zmuszeni do wyjazdu z Polski.  

Znaczki udało się przechować przez 
tyle lat, mimo że czasami ich jakość 
– ze względu na papier – pozostawiała 
wiele do życzenia (jednocześnie trzeba 
zastrzec, że zdarzały się również przy-
padki wykonania znaczków w jakości 
oferowanej przez Pocztę Polską). 

– Tylko ja wiedziałem, gdzie są prze-
chowywane moje zbiory, ale o miejscu nie 

chcę mówić, bo może się jeszcze kiedyś 
przydać. Znaczki przechowywałem w spe-
cjalnych albumach. Aby nie uległy znisz-
czeniu lub uszkodzeniu, trzeba zapewnić 
im odpowiednią wilgotność powietrza, 
stałą temperaturę, odciąć je od dostępu 
światła, a zwłaszcza słońca, ponieważ pod-
dane działaniu światła mogą stracić kolory. 
Co najmniej raz na pół roku klaser należy 
przewietrzyć, przekartkowując go – wyja-
śnia właściciel zbiorów. 

Grzegorz Wołoszczak kolportował 
i przechowywał znaczki Podziemnej 

Poczty „Solidarności”, mimo że mógł 
trafić za to do więzienia. Chwilę grozy 
przeżył wiosną 1982 roku, gdy – mając 
przy sobie torbę z bibułą oraz znaczka-
mi – trafił na milicyjną kontrolę auto-
busu, którym jechał. Nic się nie stało, 
ale niewykluczone, że tylko dzięki za-
chowaniu spokoju nie trafił na rewizję. 
Ta mogłaby zakończyć się bardzo źle. 

Jeszcze w okresie PRL właściciel ko-
lekcji miał nadzieję, że kiedyś przyjdzie 
dzień, w którym będzie mógł prezen-
tować znaczki publicznie bez żadnych 
obaw. Obecnie traktuje je jako sposób 
prezentowania historii związanej ze sta-
nem wojennym. 

– Chcę pokazywać tę kolekcję lu-
dziom jako formę dowodu na to, że z 
komuną walczono nie tylko kamienia-
mi rzucanymi na ulicach. Były również 
inne, bardziej wyrafinowane formy pro-
testu i walki – mówi jej właściciel. 

W ciągu ostatnich lat kolekcja się po-
większyła dzięki temu, że Grzegorz Wo-
łoszczak znalazł i kupił kolejne znaczki 
przez Internet. Ich właścicielem był zmar-
ły kilka lat temu Henryk Rzepa, który 
działał w świętokrzyskiej „Solidarności”. 

Co ciekawe, innych znaczków poza 
solidarnościowymi kolekcjoner nie po-
siada, ponieważ... nigdy nie interesował 
się filatelistyką. Jak to wszystko się więc 
rozpoczęło? 

Gdy wprowadzono stan wojenny 
Grzegorz Wołoszczak studiował na 
Uniwersytecie Śląskim. Po jego zniesie-

niu powrócił na Pomorze, do Elbląga. 
Niedługo później stał się kolporterem 
nielegalnych wydawnictw II obiegu: 
książek, znaczków, bibuły, ulotek. Wy-
dawane wówczas znaczki stanowiły for-
mę wsparcia „Solidarności” (pieniądze 
z ich sprzedaży wspierały więzionych 
oraz ich rodziny). Początkowo były 
wykonywane w obozach internowania, 
jak chociażby w podwejherowskim 
Strzebielinku. Potem pojawiało się ich 
coraz więcej dzięki drukarniom, które 
funkcjonowały w podziemiu. Szukając 
informacji na ten temat można spo-
tkać się z opiniami, że łącznie powstało 
około 35 tysięcy wzorów. To oznacza, że 
Grzegorz Wołoszczak posiada niespeł-
na 10 procent wszystkich projektów, 
jakie zostały stworzone. 

Właściciel dzieli swoją kolekcję na 
kilka sekcji. W pierwszej z nich są sa-
tyryczne rysunki dygnitarzy i bezpieki, 
np. Wojciech Jaruzelski jest Gargame-
lem, a milicjanci Smerfami. W drugiej 
znajdują się znaczki patriotyczno-edu-

kacyjne, a więc nawiązujące do wy-
darzeń z XIX- i XX-wiecznej historii 
Polski. W trzeciej zgrupowane zostały 
znaczki przedstawiające wydarzenia, do 
jakich doszło w okresie PRL, np. pacyfi-
kację kopalni Wujek czy protesty. Zbio-
ry uzupełniają znaczki, które trafiły do 
oficjalnego obiegu i zostały naklejone 
na listach wysłanych Pocztą Polską. 

(tm)  

Grzegorz Wołoszczak.
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Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych 
w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału ener-
gii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. 
Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz 
obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klien-
tów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.
Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem 
systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu 
dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych 
o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 
75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Reklama

Po 30 latach od tzw. planu Balcero-
wicza powraca widoczna w mediach 
pokusa obecnej jego oceny. Co ta-
kiego się stało, iż widać ożywioną 
atmosferę wokół tego planu...? Otóż 
potrzebne było zwierciadło, w któ-
rym dawni liczni apologeci planu 
Balcerowicza ponownie przyjrzeli-
by się temu ówczesnemu planowi..., 
a także i sobie. 

Tym zwierciadłem (lustrem) okazały 
się widoczne rezultaty ostatnich  czte-
roletnich rządów Zjednoczonej Prawi-
cy i tzw. dobra zmiana. Te rezultaty to: 
niskie i malejące bezrobocie, rozwój 
ekonomiczny, wzrost produkcji i kon-
sumpcji, ekspansja eksportu, wzrost 
społecznego zadowolenia, ogranicze-
nie biedy, zwłaszcza rodzin wielodziet-
nych.

W tym zwierciadle źle wyglądają 
dawni apologeci owego planu... – stąd 
ich obecne nawrócenie. Jedynie sam Le-
szek Balcerowicz (z nielicznym gronem 
niezadowolonych ze swojego wizerun-
ku w tym lustrze) głosi: zlikwidujemy 
tę dobrą zmianę (czytaj: stłuczemy to 
zwierciadło).

Przez lata Polakom wmawiano, 
że tzw. plan Balcerowicza jest jedyną 
słuszną drogą transformacji ustrojowej 
i że społeczeństwo musi zacisnąć pasa, 
aby za kilka lat żyć w dobrobycie. Lata 
mijały, jedni zaciskali, inni wręcz prze-
ciwnie – stawali się coraz bogatsi, i to 
bardzo często nie dzięki swojej pracy 
i pomysłowości, ale dzięki znajomo-
ściom i powiązaniom politycznym. A że 

PO TRZYDZIESTU LATACH

Plan Balcerowicza w zwierciadle 
dobrej zmiany

nie wszyscy w latach 90. byli zwolenni-
kami planu Balcerowicza, który tak na-
prawdę wymyślili zagraniczni doradcy, 
świadczy artykuł Jerzego Usarka „Szok 

po trzech latach” – „Dziennik Bałtycki 
– Biznes Forum” nr 161 z dnia 15 lipca 
1993 roku. Niestety,  nikt tych głosów 
rozsądku nie słuchał...

(mk)

W 2020 roku obchodzić będziemy 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” i 50-
-lecie tragicznych wydarzeń Grudnia ’70. Wielu z nas ma osobiste wspomnienia 
związane z tymi wydarzeniami. Niektórzy w swoich zbiorach posiadają dokumenty 
i zdjęcia, a może nawet filmy z tamtych lat. Część z nich nigdy dotąd nie ujrzała 
światła dziennego. Aby to zmienić, redakcja „Magazynu Solidarność” ogłasza kon-
kurs na opowiedzenie o osobistych doświadczeniach związanych z powstaniem 
naszego Związku. Prosimy zarówno o pisemne wspomnienia, jak i zdjęcia wyko-
nane przez naszych Czytelników. Najciekawsze opublikujemy w „Magazynie Soli-
darność”, a więcej zamieścimy na naszej stronie internetowej. Czekamy na e-maile: 
t.modzelewski@solidarnosc.gda.pl

Redakcja 
Poniżej publikujemy zdjęcia nadesłane przez Jerzego Usarka.

KONKURS „MOJA SOLIDARNOŚĆ”

Czekamy na Twoje 
wspomnienia i zdjęcia

Tłumy pod bramą nr 3 Stoczni Gdańskiej w Sierpniu 1980 roku.

Siedziba „Solidarności” w 1980 roku.Budowa pomnika Poległych Stoczniowców.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” uznaje za niedopuszczalne blo-
kowanie przez Europejskie Centrum 
Solidarności i władze Gdańska starań 
NSZZ „Solidarność” o przeniesienie 
oryginalnych tablic Międzyzakładowe-
go Komitetu Strajkowego z 21 postu-
latami Sierpnia 1980 r. do historycznej 
Sali BHP Stoczni Gdańskiej.  „Uznaje-
my to za kolejną próbę kwestionowania 
praw Związku do własnej historii” – pi-
sze w przyjętym stanowisku 10 grudnia 
2019 r. w Gdańsku Komisja Krajowa.

„Historyczna Sala BHP Stoczni Gdań-
skiej jest najwłaściwszym i jedynym miej-
scem, gdzie powinny spocząć oryginalne 
tablice z 21 sierpniowymi postulatami. To 
właśnie w tej sali MKS podpisał w sierp-
niu 1980 r. porozumienie z władzami 
PRL, których trzonem były postulaty 
znajdujące się na tablicach. To własność 
i spuścizna Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, któ-
ry jest bezpośrednim następcą MKS-u. 
Europejskie Centrum Solidarności oraz 
wszystkie zainteresowane strony muszą 
ten fakt uszanować” – czytamy w stano-
wisku Komisji Krajowej.

Miejscem dla tablic z postulatami sierpniowymi 
jest Sala BHP Stoczni Gdańskiej

Członkowie KK przypomnieli, że to 
Sala BHP, a nie ECS, jest pomnikiem 
historii, a niebawem zapewne zostanie 
wpisana wraz ze Stocznią Gdańską na li-
stę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

„Z całą mocą oświadczamy – wbrew 
kłamliwym publikacjom prasowym – że 
historyczna Sala jest i pozostanie własno-
ścią Związku. Dzięki temu zarówno wy-
stawa, jak i wszystkie zgromadzone tam 

eksponaty są i zawsze będą bezpłatnie do-
stępne dla wszystkich zainteresowanych i 
odwiedzających to miejsce” – stwierdzili 
członkowie KK, odnosząc się do publika-
cji prasowych w tej sprawie.

Komisja zażądała zaprzestania upra-
wiania polityki kosztem NSZZ „Soli-
darność”, szczególnie przez tych, któ-
rzy „Solidarności” zawdzięczają swoją 
polityczną karierę.
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Podobnie jak przez inne kanały mediów społecznościowych, również po-
przez YouTube możemy pokazać działalność związkową. O ile nie zosta-
niemy zablokowani…  

ABC SOCIAL MEDIA

YouTube, czyli jak możemy 
się pokazać na wideo  

Podstawową i niezmienną od 
2005 roku zasadą YouTube jest 
możliwość bezpłatnego umieszcza-
nia nakręconych wcześniej materia-
łów wideo. Z czasem doszła druga 
istotna opcja – relacjonowania na 
żywo. 

Dziennie wrzucane są dziesiątki 
filmów. Rekordziści przekroczyli 
miliard wyświetleń swoich materia-
łów (zdarzało się nawet osiągnięcie 
wyniku kilkudziesięciu milionów 
wyświetleń w ciągu pierwszej doby 
od publikacji). Z kolei najpopular-
niejsze kanały przekroczyły 100 mi-
lionów subskrybentów. – Widzowie 
mogą poruszać się po YouTube w 
76 różnych językach, co stanowi 95 
procent języków używanych w In-
ternecie – informuje serwis. 

Także „Solidarność” oraz niektó-
re komisje są obecne na YouTube. 
Na kanale „Tygodnika Solidarność” 
można dowiedzieć się, co będzie 
w nowym wydaniu gazety – wideo-
zapowiedzi publikowane są co ty-
dzień.  Z kolei na stronie Regionu 
Gdańskiego publikujemy wideorelacje 
z najważniejszych wydarzeń czy pikiet 
organizowanych na Pomorzu. 

Każdy kanał może – pod pewnymi 
warunkami – uzyskać tzw. niestandar-
dowy adres, a więc nie przypadkowy 
ciąg liter i cyfr, ale nazwę. Na przykład 
Region Gdański korzysta z nazwy „TV 
Solidarność Gdańsk”, a pełny adres to 
www.youtube.com/TVSolidarnoscG-
dansk. 

– Aby utworzyć niestandardowy 
URL, Twoje konto musi mieć co naj-
mniej 100 subskrybentów, istnieć co 
najmniej od 30 dni, mieć zdjęcie za-
mieszczone jako ikona kanału oraz 
grafikę kanału – informuje YouTube. 

Jak działa YouTube? 

Jeśli posiadamy konto Google, to 
w YouTube nie trzeba się dodatkowo 
rejestrować (jedno jest z drugim po-
wiązane). Po przesłaniu pliku z kom-
putera dodajemy szczegóły opisu, które 
pomogą innym znaleźć film: tytuł, opis 
oraz odpowiednią miniaturkę obrazu. 
To tak zwane metadane, które ułatwia-
ją znalezienie treści. – Dlatego dobrze 
jest używać słów i obrazów, które dają 
widzom dobry pogląd tego, czego mogą 
się spodziewać – podpowiada YouTu-
be. – Nasza wyszukiwarka i algorytm 
wyszukiwania działają w tle, dopaso-
wując użytkowników do filmów, które 
najprawdopodobniej im się spodobają. 
Decyduje o tym wiele czynników, na 
przykład to, co użytkownik wcześniej 
obejrzał i polubił. Gdy komuś spodoba 
się film, może zasubskrybować kanał 
oraz udostępnić go dalej. Widzowie 
mogą dodawać do filmu komentarze. 

Po załadowaniu wideo sami także 
możemy przykładowo rozesłać linki 
prowadzące do materiału, umieścić 
taką reklamę chociażby na Facebooku 
albo stronie internetowej.

– Transmisje na żywo to wyjątkowa 
okazja, aby nawiązać nowe kontakty 
z widzami i rozwinąć swój kanał – za-
chęca YouTube i zwraca uwagę na kwe-
stie, które są ważne w każdym wideo, 
także tym, które nie jest relacją na żywo. 
– Przed rozpoczęciem transmisji roz-
waż, jaki jest cel transmisji? Zdecyduj, 
co chcesz osiągnąć – na przykład odpo-
wiedzieć na pytania widzów lub zabrać 
ich na wycieczkę „za kulisy”. Dlaczego 
potrzebujesz do tego transmisji na żywo? 
Określ, w jaki sposób transmisja umożli-
wia zgłębienie poruszanego tematu. Czy 
widzowie będą chcieli obejrzeć nagranie 
w późniejszym terminie? 

Warto jednocześnie pamiętać o ele-
mentarnych zasadach. Wystarczy, że 
w filmie pojawi się jakiś znany utwór, 
to może być tak, że z materiału zo-
stanie automatycznie wycięty dźwięk. 
Jego nieautoryzowane użycie oznacza 
bowiem złamanie prawa autorskiego. 

Przydatna forma 

Profil w serwisie YouTube ma nie 
tylko Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” czy „TySol”, ale także na przykład 
„Solidarność” w Castoramie. – Czy pro-
wadzenie takiego fanpage’a może rodzić 
konflikty z pracodawcą? – pytał wiosną 
2019 roku „Tygodnik Solidarność”. 

– Oczywiście, naszemu pracodawcy 
nie podoba się taka działalność – od-

powiadał wówczas Wojciech Kasprzyk, 
przewodniczący KZ NSZZ „Solidar-
ność” w Castorama Polska. – Korpora-
cja używa różnych metod, również so-
cjotechnicznych, by budować narrację, 
jak to w firmie jest pozytywnie, a rze-
czywistość jest całkiem inna. Ponadto 
pracodawca ma dużo więcej możliwości 
komunikacji, jak choćby tablice infor-
mujące w sklepach. My takich narzędzi 
nie mamy, więc musimy działać w inny 
sposób. Nie jest łatwo, bo pracodawca 
nas oczernia i próbuje dyskredytować 
na każdym kroku – stwierdził. 

Poważniejszy problem z przekazy-
waniem informacji miała pod koniec 
minionego roku telewizja wRealu24. 
– Zostaliśmy zablokowani pod pre-
tekstem mowy nienawiści. De facto 
w każdym momencie serwis może 
nam zlikwidować kanał, a tam jest już 
blisko 290 tysięcy obserwujących. To 
największa tego typu platforma wideo; 
konserwatywna, niezależna – mówił 
Marcin Rola, redaktor naczelny inter-
netowej telewizji wRealu24 portalowi 
DoRzeczy.pl. 

YouTube odpowiada, że „naruszenie 
warunków usługi może skutkować za-
mknięciem kanału lub konta użytkow-
nika”. Tyle że – jak przy okazji proble-
mów serwisu wRealu24 przypominał 
„Tygodnik Solidarność” – koncern 
Google (bo to właśnie on jest właścicie-
lem YouTube) to ten sam, który od lat 
nie jest w stanie usunąć symbolu Polski 
Walczącej z wyników wyszukiwań dla 
frazy „symbol nazistowski”. 

Tomasz Modzelewski

Podobnie jak przez inne kanały mediów społecznościowych, również po-
przez YouTube możemy pokazać działalność związkową. O ile nie zosta-

filmów. Rekordziści przekroczyli 
miliard wyświetleń swoich materia-
łów (zdarzało się nawet osiągnięcie 
wyniku kilkudziesięciu milionów 
wyświetleń w ciągu pierwszej doby 
od publikacji). Z kolei najpopular-
niejsze kanały przekroczyły 100 mi-

Gdańskiego publikujemy wideorelacje Kanały YouTube Regionu Gdańskiego „Solidarności” i „Tygodnika Solidarność”.

Już ponad 200 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” 
zostało wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową. W Regionie 
Gdańskim ma ją już ponad 12 tysięcy członków Związku. Od ponad roku 
posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na sta-
cjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także ze zniżki na ubezpieczenia w PZU, 
w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” oraz skorzy-
stać ze specjalnej oferty  Banku Pekao S.A. 

O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać, należy 
w pierwszej kolejności wyrobić sobie legitymację elektroniczną.

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” można po-
brać ze strony www.solidarnosc.gda.pl. Należy go wypełnić, podpisać i przekazać 
do organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski trafiają do Zarządu 
Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje 
legitymacje. Dokument ważny jest 12 miesięcy i po tym okresie organizacja związ-
kowa powinna przesłać informację o jej przedłużeniu.

Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”

Członkowie „Solidarności” z elektroniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc. 
zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ 
„Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do programu, wystarczy wypełnić formularz przystąpienia 
do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU 
SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL. Agent sprawdzi 
uprawnienia do zniżki, której udzieli po pozytywnej weryfikacji. 

O czym należy pamiętać?
 zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
 właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
 zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
 z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach 

jednej umowy ubezpieczenia.
Zniżka przysługuje na:
 PZU Auto: AC, OC, NNW Max,
 PZU Dom,
 PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne,
 PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, 

Mienie ruchome, NNW Rolnika,
 PZU Wojażer.

Poza przedstawioną ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp do obsługi prawnej, moż-
liwości sprawdzenia pojazdu przez specjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży 
auta, rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt AGD marki Philips. Szcze-
gółowa oferta dostępna jest pod adresem: klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc.

Pekao S.A.

Również Pekao S.A. przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, za-
równo dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem 
skorzystania z niej jest przedstawienie legitymacji NSZZ „Solidarność” w placów-
ce Banku Pekao S.A. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku 
płatniczego, obsługę karty debetowej czy wypłaty z obcych bankomatów przez 
24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. 

LOTOS

Związkowcy oraz ich rodziny  otrzymują zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny 
do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe. Użytkownicy związkowych 
kart otrzymują rabaty: 10 groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, 
LPG) lub 15 groszy – paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), Gaz LPG: 7 
groszy/litr, a także 10-procentową zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup 
olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-procentową zniżkę na usługi myjni.

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator 
wg uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na wiele produk-
tów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator/nagrody.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Elektroniczna
legitymacja członkowska

SPOŁECZEŃSTWO
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Panu Janowi Dettlaffowi, Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność”,
szczere kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają Komendant, żołnierze i pracownicy  

RON 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

 Małgorzacie Klikowicz, Członkini Prezydium Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 
Przewodniczącej Koła w Szkołach Ekonomiczno-Handlowych, wyrazy 

głębokiego współczucia  z powodu śmierci

Ojca
oraz otuchy w tych trudnych chwilach, także dla najbliższej rodziny
składają Koleżanki i Koledzy z gdańskiej „Solidarności” oświatowej

Warto zerknąć do kalendarza na rok 2020, by zaplanować dni wolne od pracy.
Nowy Rok w 2020 r. wypadł w środę. Kolejna okazja do odpoczynku nadarzy 

się w poniedziałek, 6 stycznia w Święto Trzech Króli. Biorąc urlop na 2 i 3 stycznia, 
zyskujemy sześć dni wolnych.

Wielkanoc w 2020 r. przypada 12 kwietnia. 13 kwietnia jest Poniedziałek Wiel-
kanocny. W maju dniem wolnym od pracy będzie tylko 1 maja (piątek). Święto 
Konstytucji 3 Maja przypada bowiem w 2020 r. w niedzielę. W czerwcu dniem 
wolnym od pracy będzie Boże Ciało (czwartek, 11 czerwca).

15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia NMP, przypada 
w sobotę, więc pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego 
za święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę. 

Gdy sobota jest dla pracownika dniem pracującym, nie należy mu się dodatkowy 
dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Pracodawca nie ma obowiązku udzie-
lenia dnia wolnego, gdy święto wypadnie w niedzielę, która jest dla pracownika 
dniem wolnym. Wszystkich Świętych przypadnie w 2020 r. w niedzielę, a Święto 
Niepodległości – w środę, dlatego biorąc dwa dni urlopu (9 i 10 listopada) uzyska-
my pięć dni wolnego. Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia w 2020 r. to piątek 
i sobota. Za sobotę dodatkowy dzień wolny musi zostać oddany w tym samym 
okresie rozliczeniowym, w którym wypadło święto.

(asg)

Data  Nazwa święta
1 stycznia (środa) Nowy Rok
6 stycznia (poniedziałek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
12 kwietnia (niedziela) Wielkanoc
13 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (piątek) Święto Pracy
3 maja (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja
31 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 
11 czerwca (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (sobota) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej 

Maryi Panny 
1 listopada (niedziela) Wszystkich Świętych 
11 listopada (środa) Święto Niepodległości
25 grudnia (piątek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (sobota) Boże Narodzenie (drugi dzień)  

Planujemy urlop na nowy rok 

Dni ustawowo wolne od pracy w 2020 roku
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Przecenione towary można reklamować
Konsument, kupując podczas sezo-

nowej wyprzedaży, ma tyle samo praw, 
ile miałby kupując towar nieprzece-
niony. Towar kupiony na wyprzedaży 
sezonowej, jeśli jest wadliwy, podlega 
reklamacji w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia zauważenia wady i nie później niż 
w terminie dwóch lat od dnia zakupu, 
czyli na takich samych zasadach jak to-
war kupiony normalnie. Sprzedawca nie 
może tłumaczyć, że towar z wyprzedaży 
został przeceniony ze względu na wadę, 
ponieważ rzeczy wyprzedawane sezo-
nowo powinny być pełnowartościowe.

Podstawą reklamacji jest paragon, 
a także wyciąg z konta lub karty kredy-

towej, którą dokonano płatności. Kon-
sumentowi składającemu reklamację 
do sprzedawcy w pierwszej kolejności 
przysługuje roszczenie o naprawę albo 
wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak 
zarówno naprawa, jak i wymiana okażą 
się niemożliwe (np. nie będzie takiego 
samego towaru w magazynie, naprawa 
będzie niewykonalna), można domagać 
się obniżenia ceny lub odstąpić od umo-
wy i zażądać zwrotu pieniędzy.

Sprzedawca nie może: odmówić 
przyjęcia pisma reklamacyjnego, na-
kazać dostarczenia reklamowanego 
towaru w oryginalnym opakowaniu, 
nakazać skorzystania z gwarancji, ode-

słać konsumenta żądającego naprawy 
do serwisu. 

Sprzedawca ma 14 dni (kalenda-
rzowych) na ustosunkowanie się do 
reklamacji. Jeśli nie odpowie w termi-
nie, to znaczy, że uznał reklamację za 
uzasadnioną.

Zwrot towaru do sklepu to nie to 
samo co reklamacja. Zwrot jest możli-
wy jedynie za zgodą sprzedawcy. Skle-
py, jeśli przewidują możliwość zwrotu, 
zastrzegają, iż przyjmują towar w nie-
naruszonym stanie i w oryginalnym 
opakowaniu.
Stan prawny na 3.12.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Wraz ze złożeniem podpisu na umo-
wie o pracę przez obie strony powsta-
ją między nimi prawa ale i wzajemne 
obowiązki. Osoba fizyczna, która w ro-
zumieniu kodeksu pracy od tej chwili 
staje się pracownikiem, przyjmuje na 
siebie obowiązek świadczenia umó-
wionego rodzaju pracy, a pracodawca  
zobowiązuje się zapłacić umówione 
wynagrodzenie za pracę wykonaną. Ta 
zasada czasami bywa zawieszona, cho-
dzi konkretnie o tytułowe zwolnienie 
lekarskie, stwierdzające niezdolność do 
pracy, m.in. z powodu choroby, pobytu 
w szpitalu.

Z założenia ustawodawcy, wyrażonego 
w przepisie art. 17 ust. 1 ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa (tzw. ustawa zasiłkowa), ubezpieczo-
ny wykonujący w okresie orzeczonej nie-
zdolności do pracy pracę zarobkową lub 
wykorzystujący zwolnienie od pracy w 
sposób niezgodny z celem tego zwolnie-
nia traci prawo do zasiłku chorobowego 
za cały okres tego zwolnienia.

Z tego zapisu wynika po pierwsze, że 
pracownik, który ze względu na stwier-
dzony stan zdrowia nie może świad-
czyć pracy, powinien w trakcie tego 
zwolnienia wrócić do pełni sił – taki 
jest cel tego zwolnienia. Pracownik nie 
powinien zatem wykonywać czynności, 
które by ten stan rzeczy przedłużały. Na 
marginesie można nadmienić, iż sto-

sownie do § 3 obecnie obowiązującego 
rozporządzenia ministra pracy i polity-
ki społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. 
w sprawie trybu i sposobu orzekania o 
czasowej niezdolności do pracy, wysta-
wiania zaświadczenia lekarskiego oraz 
trybu i sposobu sprostowania błędu w 
zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. z 2015 
r., poz. 203), lekarz, przy orzekaniu o 
czasowej niezdolności do pracy z powo-
du choroby, powinien brać pod uwagę 
wszystkie okoliczności istotne dla oce-
ny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji 
organizmu powodujące czasową nie-
zdolność do pracy ubezpieczonego, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju 
i warunków pracy. Z kolei w myśl § 12 
pkt 1 i 2 w przypadku, gdy pracownik 
legitymuje się ubezpieczeniem z dwóch 
lub więcej tytułów (np. w przypadku 
osoby zatrudnionej u kilku pracodaw-
ców) wystawiający zaświadczenie lekar-
skie wystawia na wniosek ubezpieczo-
nego odpowiednią liczbę zaświadczeń 
lekarskich.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 
maja 2018 r., I PK 69/17 wskazał, że 
„Wykonywanie w okresie zwolnienia 
lekarskiego pracy takiej samej jak w 
macierzystym zakładzie, co do zasady, 
uniemożliwia taką regenerację sił. W 
razie wątpliwości co do holistycznej 
oceny tej kwestii pracodawca powinien 
zwrócić się do lekarza orzecznika ZUS 
o wyrażenie opinii.” W dalszej części 

uzasadnienia Sąd Najwyższy wyjątko-
wo dopuszcza możliwość rozwiązania 
umowy o pracę z winy pracownika, 
jeżeli ten w okresie zwolnienia lekar-
skiego wykonywał pracę.

Pracownik natomiast może w takiej 
sytuacji, chcąc uwolnić się od stawia-
nych zarzutów, wykazać, że wykony-
wanie pracy w tych okolicznościach nie 
miało przełożenia na wydłużenie jego 
niezdolności do pracy; odrębną kwestią 
jest natomiast utrata prawa do zasiłku. 
Jak wskazał w uzasadnieniu do swoje-
go wyroku Sąd Najwyższy (sygn. II PK 
14/16, z 16 marca 2017 r.), „Wykony-
wanie pracy przez pracownika w okre-
sie niezdolności do pracy może tylko 
wyjątkowo zostać uznane za uchybienie 
podstawowemu obowiązkowi dbania 
o dobro zakładu pracy” oraz że „Nie 
można a priori (tj. odgórnie, z wyprze-
dzeniem – dop. autora) głosić, że każde 
świadczenie pracy w okresie zwolnienia 
lekarskiego wypełnia przesłanki z art. 
52 § 1 pkt 1 k.p.”.

Jak widać na zaprezentowanych 
orzeczeniach Sądu Najwyższego, ry-
zyko, że pracodawca zdecyduje się 
rozwiązać umowę w trybie natychmia-
stowym z pracownikiem (art. 52 § 1 
k.p.) istnieje, jednakże nie oznacza to, 
że w każdym przypadku taka decyzja 
będzie z góry uzasadniona.

Wojciech Kubisztal  
Dolnośląska „Solidarność”

Praca w okresie zwolnienia lekarskiego
PRAWNIK WYJAŚNIA

Indywidualny rachunek podatkowy, tak 
zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe 
rozwiązanie przygotowane przez Minister-
stwo Finansów i Krajową Administrację 
Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 
r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, in-
dywidualny rachunek, który będzie służyć 
do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT 
wpłacamy na dotychczasowych za-
sadach, czyli na rachunki podatkowe 
urzędów skarbowych.

Niektóre osoby indywidualne być 
może nigdy nie będą miały potrzeby 
poznawać numeru swojego mikrora-
chunku, bo nigdy nie będą musiały 
zapłacić VAT ani niedopłaty z tytu-
łu podatku PIT (zaliczki na podatek 
wpłaca pracodawca i nie potrzebuje on 
numeru mikrorachunku pracownika, 

bo zaliczki będzie wpłacał na własny 
mikrorachunek).

Mikrorachunek będzie wykorzystywany 
wyłącznie do wpłat podatków oraz identy-
fikacji podatników. Podatnik nie będzie 
miał możliwości sprawdzenia salda rozli-
czeń oraz historii wpłat na mikrorachunek. 
Zwroty nadpłat oraz podatków, wynikające 
na przykład z rozliczenia rocznego, będą 
nadal wpływały na rachunek wskazany 
przez płatnika lub przekazem pocztowym.

Ważne! Podatnik nie zakłada ra-
chunku, nie musi też składać do urzędu 
żadnego wniosku. 

Jeżeli podatnik opłaca jedynie poda-
tek PIT (raz w roku) w okresie rozliczeń 
w kwietniu lub maju nie musi genero-
wać mikrorachunku już teraz, bowiem 
może to zrobić w miesiącu składania 
rozliczenia podatkowego w 2020 r.

Numer mikrorachunku można 
obecnie sprawdzić przez Internet (za 
pomocą automatycznego generatora) 
lub w dowolnym urzędzie skarbowym. 
Wystarczające do tego jest podanie 
swojego numeru PESEL (osoby fizycz-
ne) albo NIP (przedsiębiorcy).
Stan prawny na 2.01.2020 r.

Maria Szwajkiewicz

Od 1 stycznia 2020 mikrorachunek podatkowy
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1.  Czy PPK jest dla mnie obowiązko-
we?
Jeżeli masz co najmniej 18 lat i nie 

ukończyłeś/łaś 55 roku życia, to pra-
codawca automatycznie zapisze cię do 
PPK, o ile nie złożysz wcześniej rezy-
gnacji z dokonywania wpłat. Jeżeli masz 
ukończone 55 lat i nieukończony 70 rok 
życia, możesz dołączyć do programu 
na swój wniosek. Wcześniej pracodaw-
ca ma obowiązek poinformować cię o 
takiej możliwości. Chcąc zrezygnować 
z oszczędzania w PPK, musisz podpi-
sać specjalne oświadczenie o rezygna-
cji z dokonywania wpłat do PPK oraz 
związanych z tym korzyści, takich jak 
m.in. wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze 
strony państwa. Z oszczędzania w PPK 
możesz zrezygnować zarówno na etapie 
tworzenia programu w firmie (jednak 
nie wcześniej niż od dnia stosowania 
przepisów ustawy dla twojego pra-
codawcy), jak i w każdym dowolnym 
momencie w przyszłości – rachunek 
pracownika w PPK jest w pełni pry-
watny, a zgromadzone środki podlegają 
dziedziczeniu.

2.  Czy i kiedy mogę się zgłosić do 
PPK po wcześniejszej rezygnacji 
z programu? 
W każdym momencie możesz się 

zwrócić do pracodawcy z wnioskiem 
o dokonywanie wpłat do PPK. Praco-
dawca zacznie je dokonywać już od 
kolejnego miesiąca

3.  Czy mój pracodawca będzie mógł 
mnie ponownie automatycznie 
zapisać do programu, mimo mo-
jej wcześniejszej rezygnacji? 
Tak. Nawet jeśli zrezygnujesz z od-

prowadzania wpłat, wpłaty będą au-
tomatycznie wznawiane raz na 4 lata, 
począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Twój 
pracodawca będzie miał ustawowy obo-
wiązek poinformowania cię o zbliżają-
cej się dacie ponownego rozpoczęcia 
dokonywania wpłat.

4. Co przy zmianie pracodawcy? 
Czy u nowego pracodawcy będę 
oszczędzać w dotychczasowej in-
stytucji finansowej?
Nie, chyba że twój nowy pracodaw-

ca wybierze tę samą instytucję. Środki 
już zgromadzone możesz pozostawić w 
starej instytucji lub przenieść do nowej. 
Przy pierwszej opcji po kilku zmianach 
pracodawcy będziesz mieć wiele ra-
chunków PPK. Przy drugiej wszystkie 
zgromadzone środki będziesz mieć w 
jednym miejscu.

5. Kiedy ja lub mój pracodawca mo-
żemy zwiększyć lub zmniejszyć 
wysokość wpłat do PPK?
Zarówno ty, jak i twój pracodawca 

możecie w każdym czasie podjąć de-
cyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu 
wysokości wpłat dodatkowych do PPK 

PPK w pytaniach i odpowiedziach
Reguły inwestowania środków  
w odniesieniu do wieku 
uczestnika PPK

Część udziałowa
(np. akcje, certyfika-
ty, inwestycyjne, 
jednostki uczestnic-
twa funduszy 
inwestycyjnych)

Część dłużna
(np. obligacje, bony 
skarbowe, listy 
zastawne, certyfikaty 
depozytowe)

Od utworzenia funduszu do 20 lat 
przed ukończeniem 60 r.ż. 60% – 80% 20% – 40%

20 lat przed ukończeniem 60 r.ż. 40% – 70% 30% – 60% 

10 lat przed ukończeniem 60 r.ż. 25% – 50% 50% – 75%

5 lat przed ukończeniem 60 r.ż. 10% – 30% 70% – 90%

Osiągnięcie 60 r.ż. Max. 15% Min. 85%

(wysokości wpłat podstawowych nie 
można zmienić w przypadku praco-
dawcy, pracownik może to zrobić tylko, 
jeśli ma niskie dochody). W praktyce 
zmiany wysokości wpłat będą obowią-
zywać od kolejnego miesiąca. Wpłaty 
dodatkowe mogą być różnicowane 
przez pracodawcę ze względu na staż 
pracy lub na podstawie przyjętego regu-
laminu wynagrodzeń/układu zbiorowe-
go pracy. Tym samym, twój pracodawca 
może wykorzystać PPK jako dodatkową 
formę nagradzania pracowników.

6. Co się będzie działo z moimi 
oszczędnościami wpłaconymi na 
PPK? 
Gromadzone na rachunkach PPK 

środki będą inwestowane w fundusze 
inwestycyjne, które różnicują poziom 
ryzyka w zależności od twojego wieku.

Każda instytucja finansowa będzie 
musiała zadbać o to, aby zarządzane 
przez nią środki mogły być inwesto-
wane w tzw. funduszach zdefiniowanej 
daty, stosujących odmienne zasady 
polityki inwestycyjnej, uwzględniające 
różny wiek uczestników PPK, w liczbie 
odpowiadającej co najmniej liczbie 
ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyj-
nego w zależności od wieku uczestnika 
(w tabeli).

Warto zauważyć, że w Ustawie o PPK 
przewidziano możliwość samodzielnego 
decydowania o wyborze poziomu ryzyka 
inwestycyjnego. Uczestnik PPK może w 
każdym czasie złożyć wybranej instytucji 
finansowej wniosek o dokonanie prze-
niesienia całości bądź części środków 
zgromadzonych w PPK do funduszu 
zdefiniowanej daty o innym profilu ry-
zyka, niż ten, który jest właściwy dla jego 
wieku (art. 45 ustawy o pracowniczych 
planach kapitałowych).

7. Czy będę mógł wypłacić te pienią-
dze wcześniej, przed 60 rokiem 
życia? 
Tak, możesz złożyć wniosek o zwrot 

środków. Otrzymasz wtedy zgromadzo-
ne przez siebie oszczędności pomniej-
szone o: 30 proc. środków pocho-
dzących z wpłat twojego pracodawcy 

– wpłaty te były zwolnione ze składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
– pobrane 30 proc. zapisywane jest pra-
cownikowi jako jego składka na ubezpie-
czenie emerytalne w ZUS; środki pocho-
dzące z dopłat od państwa; podatek od 
zysków kapitałowych. W wyjątkowych 
sytuacjach życiowych zgromadzone 
fundusze możesz wypłacić wcześniej bez 
utraty korzyści. Uczestnictwo w systemie 
PPK jest dobrowolne, dlatego w każdym 
momencie możesz zrezygnować z prze-
kazywania wpłat do PPK, podpisując 
deklarację rezygnacji.

8. Czy mój pracodawca może prze-
stać wpłacać na PPK? 
O ile nie zrezygnujesz z uczestnic-

twa w programie, twój pracodawca nie 
będzie mógł zaprzestać dokonywania 
wpłat podstawowych na twój rachu-
nek w PPK, będzie to jego obowiązek 
ustawowy.

9. Mam jednoosobową działalność, 
czy będę brał udział w PPK? 
Nie. Samozatrudnieni, czyli osoby 

prowadzące jednoosobową działal-
ność gospodarczą, są wyłączeni spod 
obowiązywania ustawy.  Jeśli natomiast 
będą zatrudniać pracowników, a bar-
dziej precyzyjnie – będą podmiotami 
zatrudniającymi w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 21 ustawy, ich także obejmie 
obowiązek utworzenia PPK dla pracow-
ników. Z dniem 1 stycznia 2021 r. nato-
miast podwyższeniu ulegnie limit wpłat 
na IKZE (Indywidualne Konto Zabez-
pieczenia Emerytalnego) dla osób pro-
wadzących jednoosobową działalność. 
Jeżeli zatem prowadzisz jednoosobową 
działalność, ułatwi ci to oszczędzanie. 
Limit z 1,2-krotności przeciętnego pro-
gnozowanego wynagrodzenia (w 2019 r. 
to 5718 zł) wzrośnie do 1,8-krotności 
przeciętnego prognozowanego wyna-
grodzenia (w 2019 r. wyniósłby 8577 
zł). Warto pamiętać, że osoby oszczę-
dzające na IKZE, a więc i samozatrud-
nieni, sumę wpłat dokonanych na IKZE 
w danym roku mogą odpisać od pod-
stawy opodatkowania.

Maria Szwajkiewicz

www.solidarnosc.gda.pl

N O W A  O D S Ł O N A
Już od stycznia 2020

W 2018 r. mediana wynagrodzenia brutto zarobków w jednostkach za-
trudniających powyżej 9 osób wyniosła 4094,98 zł.  Na rękę z takiej kwoty 
to niecałe trzy tysiące złotych przy umowie o pracę, czyli 2975 zł. Średnia 
pensja w gospodarce wyniosła w trzecim kwartale 2019 roku około 5120 
zł brutto. Mało kto może się nią pochwalić.  

GUS co dwa lata podaje dane o medianie zarobków. Rok 2019 za nami. Badanie 
będzie za rok. Tymczasem znane są wyniki za rok 2018.

Zamiast sum wynagrodzeń podzielonych przez liczbę pracowników zbiera się 
dane konkretnych zatrudnionych. Czekać na dane trzeba długo, ale dzięki temu 
widać, ile naprawdę zarabia przeciętny rodak. Statystyczny „Kowalski” zarabia 17 
proc. mniej niż podawana co miesiąc średnia.

Jednak te dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 osób. O ta-
kich zarobkach mogą tylko pomarzyć pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębior-
stwach. Dwa lata wcześniej w 2016 roku mediana wynosiła 3510,67 zł brutto.

Jest to najszybsza dynamika poprawy tego wskaźnika od 2008 roku i szybszy 
wzrost niż w przypadku średniego wynagrodzenia, które wzrosło o 15,1 proc.

4095 zł brutto to o 17 proc. mniej niż GUS podawał jako średnią płac w ma-
łych i dużych firmach w październiku 2018 r. To pokazuje skalę zniekształcenia 
prezentowanej co miesiąc „średniej” w porównaniu z „medianą”. Dla wyjaśnienia 
– w przypadku mediany połowa pracowników zarabia więcej, a połowa mniej.

17 proc. między średnią a medianą to różnica mniejsza niż w badaniu dwa lata 
wcześniej. W październiku 2016 roku luka wynosiła 18 proc. Pensje wyższe rosły 
wolniej niż te najniższe. W 2016 roku płaca minimalna wynosiła 1850 zł, a w 2018 
już 2100 zł brutto – wzrost o 14 proc. Mediana między październikiem 2016 a paź-
dziernikiem 2018 poszła w górę o 16,6 proc., a średnia o 15,5 proc.

Jedna dziesiąta najmniej zarabiających pracowników zarabiała w 2018 roku 
2224,17 zł brutto – podaje GUS. To o 124 zł więcej niż płaca minimalna. Mniejsze 
od podawanej co miesiąc średniej płacy wynagrodzenie dostawało aż dwie trzecie 
zatrudnionych. Płacę minimalną odbierało co miesiąc 7,6 proc. zatrudnionych, czyli 
około 638 tys. osób. To o prawie 100 tys. mniej niż dwa lata wcześniej, kiedy ustawowe 
minimum dostawało co miesiąc aż 9 proc. pracowników, czyli około 738 tys. osób.

Jeśli zarabiasz ponad 8240 zł to znaczy, że jesteś wśród jednej dziesiątej najlepiej 
opłacanych pracowników w Polsce – wyliczył GUS.

Są też tacy, którzy dostają ponad 60 tys. zł miesięcznie. To jednak zaledwie 0,04 
proc. zatrudnionych w firmach z minimum 9 pracowników, czyli około 3,4 tys. 
osób (badanie GUS objęło łącznie 8,4 mln pracowników).

Powyżej 50 tys. zł zarabia ponad 5 tys. osób. Powyżej 40 tys. zł – 10 tys. osób. 
Powyżej 30 tys. zł – 25 tys. osób. Powyżej 20 tys. zł – 79 tys. osób. Wreszcie powyżej 
10 tys. zł – 523 tys. osób, czyli 6,23 proc. zatrudnionych.

GUS pokazał też, które zawody dają wyższe zarobki. To „przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” oraz „specjaliści”. Ci pierwsi dostawali 
średnio 9597 zł brutto, a ci drudzy 6093 zł. Z racji tego, że badanie dotyczyło firm, 
część nazwy „przedstawiciele władz publicznych” to pełna nazwa kategorii i chodzi 
o „wyższych urzędników i kierowników”.

Najmniej zarabiają „pracownicy wykonujący prace proste” – przeciętnie tylko 
nieco ponad 3 tys. zł brutto oraz „pracownicy usług i sprzedawcy” – nieco ponad 
3,1 tys. zł brutto.

Wielkość próby badania wynosiła 47 tys. jednostek, co stanowiło 20 proc. ogól-
nej liczby zbiorowości podmiotów – podaje GUS. Przeciętny podmiot, który złożył 
sprawozdanie, liczył 146 pracujących.

(asg)

Ile naprawdę wynosi 
przeciętna płaca?

Dyżury prawników

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

radca prawny
Tomasz Wiecki 8-13 9-15 8-15 – 8-14

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna  
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-17 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 9-14.30

O. Gdynia
8.30-

-15.30 9-15.30 –

doradca prawny
Łukasz Sulej – 12.10-

-15.10 8.30-17 – 8-14

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność”  
z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, 
czy prawnik będzie obecny.  
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74 dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

W dniu 8 grudnia 2019 r., w rocz-
nicę śmierci Jolanty Szczypińskiej, 
posłanki na Sejm IV, V, VI, VII i VIII 
kadencji, odbyła się niecodzienna uro-
czystość. Na elewacji budynku przy 
ul. Lutosławskiego 33, gdzie mieściło 
się przez wiele lat biuro poselskie Jo-
lanty Szczypińskiej, odsłonięto tablicę 
upamiętniającą jej postać. Uroczystość 
miała bardzo podniosły i wzruszający 
charakter. W asyście wojskowej od-
słonięcia tablicy dokonali wspólnie 

– „Tu została rozstrzelana cała Polska, 
pięć ran w głowę, dwie bezpośrednio w 
komorę serca, jest górnik, który dostał 
cztery pociski w plecy – tak wspomina 
dzień, w którym spacyfikowano strajk w 
kopalni Wujek, jej ówczesny szef „Solidar-
ności” Stanisław Płatek” – zaczęła swoje 
wystąpienie Krystyna Krawiec-Złotkow-
ska, przytaczając genezę powstania strajku 
okupacyjnego w kopalni. Górnicy – oka-
zuje się – nie wiedząc o wprowadzeniu 
stanu wojennego podjęli akcję protesta-
cyjną już o 1 w nocy w dniu 13 grudnia 
na znak protestu przeciwko zatrzymaniu 
i pobiciu jednego z przywódców „Solidar-
ności”, Stanisława Ludwiczaka. Dopiero 
następna zmiana przekazała im tragicz-
ną wiadomość o wprowadzeniu stanu 
wojennego przez gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego i juntę wojskową. Podczas krwawej 
masakry w kopalni zginęło 9 górników, 
a podczas całego stanu wojennego 100 
osób. To ludzie, którzy oddali życie, ale 
trzeba także przypomnieć wiele tysięcy 
działaczy „Solidarności”, którzy zostali 
internowani i osadzeni w więzieniach. 
Także tych ze Słupska, którzy zostali w 
brutalny sposób wywiezieni w środku 
nocy ze swoich mieszkań i przewiezieni 
do więzienia w Strzebielinku. 

Władze komunistyczne wymyśli-
ły także inny sposób represji, jak to 
sami nazwali, „inteligentny rodzaj 

Jolu, pamiętamy! 

poseł Aleksander Mrówczyński i sze-
fowa kancelarii Sejmu RP Agnieszka 
Kaczmarska. Specjalny list z tej okazji 
przesłał prezes PiS Jarosław Kaczyński, 
odczytał go poseł Mrówczyński. 

Zmarłą posłankę wspominali rów-
nież ministrowie Marcin Horała i Piotr 
Müller. Szczególnie i bardzo osobiście 
wybrzmiało wystąpienie Piotra Mülle-
ra, który znał Jolę wiele lat i, jak to ujął, 
była dla niego po prostu ciocią. Mało 
kto wie, że podczas swojej działalno-

ści opozycyjnej w podziemiu Jolanta 
Szczypińska ukrywała się przez wiele 
miesięcy właśnie u państwa Müllerów. 

Wiele ciepłych słów o Joli powie-
działa prezydent Słupska Krystyna Da-
nilecka-Wojewódzka, która znała Jolę 
od czasów licealnych, aż do jej śmierci. 
Zawsze, jak to powiedziała, Jola była 
uśmiechnięta i nigdy na nic się nie 
żaliła, wręcz przeciwnie – chciała za-
wsze bezinteresownie pomagać innym 
ludziom. 

Po przemówieniach złożono pod 
tablicą wieńce i wiązanki kwiatów. 
Słupską „Solidarność” reprezentował 
przewodniczący Zarządu Regionu Sta-
nisław Szukała w towarzystwie innych 
związkowców. Warto tu przypomnieć, 
że Jola przez wiele lat była związana 
ze słupską „Solidarnością”. W 1980 r 
była współzałożycielką „Solidarności” 
w swoim miejscu pracy, a od 1987 r. 
jawnym członkiem Międzyzakładowej 
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Soli-
darność” Środkowe Pomorze Koszalin 
– Słupsk. 

Wcześniej w kościele Mariackim 
została odprawiona w intencji zmarłej 
msza święta. Po skończonych uroczysto-
ściach przed tablicą zaproszeni goście 
udali się do auli Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, gdzie odbył się premierowy 
pokaz reportażu dokumentalnego pt. 
„Ja się nie upominam o siebie” Telewizji 
Polskiej S.A w Gdańsku, zrealizowane-
go przez dziennikarzy Joannę Jereczek i 
Rafała Ostrowskiego, poświęconego po-
staci Jolanty Szczypińskiej. Po projekcji 
długo nie milkły brawa, a na sali czuło 
się wielkie wzruszenie.

Obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i 49 rocznicy 
masakry robotników Wybrzeża w Regionie Słupskim 
W Słupsku rocznicowe obchody tradycyjnie rozpoczęły się w dniu 15 grudnia 
przed tablicą upamiętniającą ofiary Grudnia ’70 przy siedzibie Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność”. Uroczystość miała wzruszającą i bogatą oprawę. 
Na wstępie w asyście bardzo licznie zgromadzonych pocztów sztandaro-
wych organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”, w tym m.in. bytowskiego  
Polmoru, ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku, słupskich firm – Famarolu, Ener-
gi i PKS zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał 
członek Prezydium ZR i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” Urzę-
du Morskiego w Słupsku Andrzej Mazuruk. Przywitał wszystkich zebranych, 
dziękując za udział w uroczystościach. Przybyli m.in. działacze związkowi 
ze Słupska, Ustki, Bytowa i Lęborka, a także wiceprezydent Słupska Marek 
Goliński, starosta Paweł Lisowski, radny Sejmiku Pomorskiego Jerzy Barzow-
ski, członkowie klubu radnych PiS, Szkoła Policji ze Słupska, przedstawiciel 
i reprezentant europosłanki Agnieszki Fotygi, były przewodniczący słupskiej 
„Solidarności” Edward Müller. Uroczystość poprowadziła profesor Krystyna 
Krawiec-Złotkowska z Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 
i jednocześnie przewodnicząca zakładowej „Solidarności”. 

Poseł Aleksander Mrówczyński i Agnieszka Kaczmarska odsłaniają  pamiątkową tablicę.

Poczty sztandarowe podczas uroczystości grudniowych.

Stanisław Szukała oddaje hołd ofiarom Grudnia ’70 i stanu wojennego.

pozbawienia wolności”, a chodziło o 
zwykły przymusowy obóz wojskowy 
w Chełmnie, gdzie wezwani tam byli 
gnębieni fizycznie i psychicznie przez 
funkcjonariuszy bezpieki. Ogółem z by-
łego województwa słupskiego uwięzio-
no, jak podaje historyk Igor Hałagida, 
77 osób. Nawiązując do Grudnia 1970 
roku, Krystyna Krawiec-Złotkowska 
powiedziała, że ofiara stoczniowców 
nie poszła na marne, zaś wspominając 
te dwa Grudnie musimy pamiętać, że 
wolność przyszła od Bałtyku. 

Następnie głos zabrał Marek Goliński, 
wiceprezydent Słupska, który podziękował 
wszystkim działaczom „Solidarności” za 
ich wielką odwagę i poświęcenie w cięż-
kich czasach terroru komunistycznego. 

Przewodniczący Zarządu Regionu 
Słupskiego „S” Stanisław Szukała przy-
pomniał, że w Grudniu 1970 roku w 
Słupsku były demonstracje, podczas 
których żądano „pracy i chleba”, mili-
cja i komunistyczne służby łapały de-
monstrantów i wsadzały ich do więzień 
i aresztów, po czym urządzano „ścież-
ki zdrowia”. Tak było na Reymonta w 
Słupsku, na posterunkach MO w Sław-
nie i Miastku, gdzie byli przewożeni 
mieszkańcy Słupska. 

– Wszystkim, którzy oddali swoje 
życie i stracili zdrowie, składam wielki 
pokłon i proszę, aby nigdy nie zapo-

minać o daninie krwi złożonej przez 
stoczniowców – zaapelował przewod-
niczący. 

Stanisław Szukała przypomniał, że 
w Słupsku podczas tzw. wydarzeń gru-
dniowych nie zginęli ludzie, to jednak 
ofiar nie dało się uniknąć w Gdańsku, 
Szczecinie, Gdyni czy Elblągu, gdzie 
na ulicach od kul zginęły 44 osoby. Na-
wiązał do stanu wojennego, kiedy in-
ternowano około 10 tysięcy działaczy 
„Solidarności” i zabito ponad 100 osób, 
przetrącono kręgosłup moralny całemu 
narodowi. – To były mroczne i złe dni i 
lata dla naszej ojczyzny – powiedział. 

Na koniec uroczystości zabrała głos 
jeszcze raz Krystyna Krawiec-Złotkow-
ska, zapraszając już za rok na jubileuszowe 
obchody 50-lecia Grudnia ’70 i 40-lecia 
powstania „Solidarności”. Przewidzia-
ne jest sympozjum współorganizowane 
przez Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku, oddział IPN w Gdańsku wraz 
z Instytutem Historii i Filologii z AP w 
Słupsku, ponadto w słupskim muzeum 
będzie można zobaczyć wystawę poświę-
coną tym wydarzeniom.

Całą uroczystość zakończyło składa-
nie wieńców i wiązanek kwiatów przy 
akompaniamencie płynących z głośni-
ków patriotycznych pieśni. Były kwia-

ty od słupskiej „Solidarności”, klubu 
radnych PiS i od mieszkańców miasta. 
Po złożeniu kwiatów Stanisław Szukała 
zaprosił wszystkich na uroczystą eucha-
rystię do kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa poświęconą rocznicy Grud-
nia ’70 i wprowadzenia stanu wojenne-
go. Tam piękną homilię poświęconą tym 
bolesnym wydarzeniom wygłosił ksiądz 
Wojciech Kolarz.

Wszystkim uczestnikom rocznic 
grudniowych Zarząd Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku składa ser-
deczne podziękowania.

W rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego 13 grudnia bytowska „So-
lidarność” zorganizowała także swoje 
obchody rocznicowe w centrum mia-
sta, w których uczestniczyły delegacje 
z całego Regionu Słupskiego.
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Dlaczego stosowanie słów „mimo” i „pomimo” budzi wiele wątpliwo-
ści? Co te wyrazy znaczą? Jakie pełnią funkcje? W jaki sposób łączą się 
z rzeczownikami? Gdzie w sąsiedztwie „mimo” stosujemy przecinek, 
a gdzie nie? Które sformułowanie jest poprawne „pomimo to” czy „po-
mimo tego”?

Przyimek,  spójnik czy partykuła

Wyrazy „mimo” i pomimo” bywają różnymi częściami mowy:
1. są przyimkami, np. w zdaniach: Mimo bólu głowy poszła na egzamin. Pomi-

mo różnicy poglądów nie kłócili się.  Mimo wszystko stawał po jej stronie. 
2. są spójnikami (o znaczeniu: ‘chociaż’) – w zdaniach: Mimo że nasza druży-

na wygrała, mecz nie podobał się kibicom. Wycieczka udała się, pomimo że 
początkowo wiele osób nie chciało na nią jechać.

3. są partykułami (wprowadzającymi zdanie współrzędne) – Wiedział, że po-
goda jest okropna, pomimo to poszedł. Jest wykształcony, ma ciekawy zawód, 
pomimo to nie może znaleźć pracy.

Przyimki 

Przyimki „mimo” i „pomimo” zwykle znaczą to samo i można je stosować 
wymiennie. Przykładowo:
a) Mimo zakazu rodziców poszedł na mecz. Pomimo zakazu rodziców poszedł 

na mecz.
b) Pomimo deszczu na dworze było ciepło. Mimo deszczu na dworze było cie-

pło.
c) Pomimo wszystko bronił brata. Mimo wszystko bronił brata.

Co ciekawe, w przestarzałych sformułowaniach (które teraz są uznawane 
za błąd) w znaczeniu przestrzennym ‘obok czegoś’ i ‘obok’ stosowano tylko 
przyimek „mimo”, np.: 

Zawsze przechodziła mimo sklepu. [teraz zalecane jest: obok sklepu]
Nie zatrzymała się, przeszła mimo. [zalecane: przeszła obok]. Obecnie ślad 

przestrzennego znaczenia wyrazu „mimo” zachował się tylko w wyrażeniu 
„puścić coś mimo uszu”.
Uwaga!

Przyimek „mimo” (lub „pomimo”) łączy się z rzeczownikiem (lub innym 
wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, np.: mimo bólu, pomimo zakazu. 
Dawniej łączył się z wyrazem w bierniku. Taka łączliwość zachowała się w 
wyrażeniu mimo wszystko.

Spójniki

Spójnik „mimo że” – o znaczeniu „chociaż” – oddzielany jest przecinkiem, 
ale zawsze przecinek stawia się przed całym spójnikiem „mimo że” i nie roz-
dziela się jego członów; jak w zdaniach: 

Film nie podobał mi się, mimo że grali w nim znakomici aktorzy. 
Spotkanie udało się, mimo że wiele osób wątpiło w jego celowość. 

Partykuły

Partykuła złożona „pomimo to” (stanowiąca starą konstrukcję z bierni-
kiem) wprowadza zdanie współrzędne o charakterze przeciwstawnym i jest 
poprzedzana przecinkiem, np. Wiedział, że nie przygotował się do egzaminu, 
pomimo to poszedł.

„Pomimo to” czy „pomimo tego”

Zgodnie z zasadami należy używać określeń mimo to, pomimo to. Obecnie 
obowiązująca zasada wynika z tego, że (jak pisałam powyżej) dawniej sło-
wa mimo i pomimo łączyły się z innymi wyrazami w bierniku, na przykład 
Ignacy Krasicki w „Myszeidos” pisał: „Mimo tak wielkie płci naszej zalety my 
rządzim krajem, a nami kobiety”.

Jednak coraz częściej spotykamy wyrażenia „pomimo tego”, np. w zdaniu: 
Prosiła go o odpowiedź na pytanie, pomimo tego nie odezwał się. 

Jak długo będzie obowiązywało „mimo to”? Zobaczymy. Przypuszczam, że 
uzus znowu zwycięży i „mimo tego” stanie się wyrażeniem poprawnym. Już 
teraz niektórzy językoznawcy zaczynają je akceptować. 
Uwaga!

W zdaniach typu: Mimo tego zakazu, weszli do środka. zaimek „tego” jest 
użyty poprawnie, ponieważ łączy się on z rzeczownikiem „zakaz”, a nie z przy-
imkiem „mimo”.

Barbara Ellwart

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za roz-
wiązanie Krzyżówki ze zdrowym 
warzywem z nr. 11/2019. Otrzymuje 
ją pani Henryka Kreft. Nagrodę wy-
ślemy pocztą. Hasło brzmiało: „Noc 
listopadowa andrzejki”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Kłopotliwe  
– mimo i pomimo

CZYTELNICY I MY

WYCIECZKA NA SYCYLIĘ Z RADMOREM

POZIOMO
1) słynne Ravela, 5) odkrył ruchy planet, 
6) zastaw, 7) chwytanie, branie, 8) amer. 
prezydent zasłużony dla Polaków, 
10) imię aktorki z „Casablanki”, 11) zada-
tek, 13) przyzwyczajenia, 15) brat Cyryla, 
16) kolor nadziei, 18) Wisła – Warszawa, 
… – Londyn, 19) dokument kredytowy,  
20) zachcianka, 22) zagrał Ramzesa, 
24) gr. bogini pokoju, 25) gagatek, ana-
nas, 27) potulnie, posłusznie, 28) amator 
marlboro, 29) wyskok, 30) linia łamana.

PIONOWO
1) herbata z mlekiem, 2) rywalka Marusi, 
3) o posiedzeniu w pełnym składzie, 
4) Wigilia dla świąt Bożego Narodzenia, 
9) wenecki przewoźnik, 12) do pisania na 
tablicy, 14) olbrzym, drągal,  
17) Greczynka śpiewająca po polsku, 
18) osprzęt żaglowy, 21) mąż Androme-
dy, 23) stąpnięcie dziecka, 26) był nim 
Winnetou.

Hasłem jest przysłowie polskie.
(kas)
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Krzyżówka 
z bratem 
Cyryla

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zaprasza na wycieczkę na Sycylię. 
Zapisy prowadzone są w siedzibie „Solidarności” w Radmorze. Termin wy-
cieczki: 5-12 czerwca 2020 r. 

Oprócz samej Sycylii (m.in. Cefalù, Pa-
lermo, Agrigento, Noto, Syrakuzy, Katania 
i Taormina) zwiedzamy połudnową część 
włoskiego „buta”: Bari, Matera, Consen-
za czy Reggio di Calabria. Przewidziany 
przejazd autokarem z Bari do Taorminy 
– to 1148 kilometrów!

Zbieramy się na lotnisku w Gdańsku  
5 czerwca o godz. 9 i lecimy do Bari. 

W cenie wycieczki: Przelot samolotem 
na trasie Gdańsk – Bari i powrotny: Kata-
nia – Berlin (powrót do Gdańska z Berli-
na autokarem) z bagażem podręcznym 
i rejestrowym (max. 20 kg), opieka pilota, 
ubezpieczenie KL i NNW oraz turystycz-
ny fundusz gwarancyjny. W cenie także 
7 noclegów w hotelach i pensjonatach 
(pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami), wy-

żywienie w postaci 7 śniadań i 7 obiado-
kolacji, przejazdy klimatyzowanym auto-
karem lub busem.

Dodatkowo trzeba przewidzieć opłaty 
za bilety wstępu – około 80 euro, płatne 
na miejscu. 

Przypominamy, że musimy posiadać 
paszport lub dowód osobisty ważny co 
najmniej 6 miesięcy.

Cena dla członka „Solidarności”: 540 
euro plus 900 zł za przelot, dla pozosta-
łych uczestników: 570 euro plus 900 zł za 
przelot. 

Zapraszamy!

Zapisy i szczegółowe informacje: 
Edward Zbucki, przewodniczący  
KZ NSZZ „Solidarność” w Radmorze, 
tel. 601 999 652
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Miejsce akcji „Kamerdynera”
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

Gdańska szafa w holu kłanińskiego 
pałacu.

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Przy głównej drodze wiodącej z Pucka do Krokowej leży miejscowość Kła-
nino, stara kaszubska wieś, o której istnieniu po raz pierwszy wiadomo z 
dokumentu wystawionego w 1285 roku. Wieś ta ma interesującą historię, 
a przede wszystkim piękny pałac otoczony parkiem oraz kompleks zabu-
dowań gospodarczych w dobrym stanie. Ponoć w 1600 roku w Kłaninie i 
jego okolicy znajdowało się aż sześć dworów szlacheckich. Wszystkie wów-
czas przynależały do polskich, a raczej kaszubskich rodów. Potem się to 
pozmieniało.

Lipowa aleja wiedzie do zespołu pa-
łacowo-parkowego. Nazwano ją ulicą 
Szkolną, bo przez lata PRL-u w pałacu 
mieściła się szkoła rolnicza. Dzisiaj jest 
to prywatna rezydencja zaadaptowana 
na potrzeby hotelowo-restauracyjne i 
można ją zwiedzać po uiszczeniu drob-
nej opłaty. 

Na słupku starej kamiennej bra-
my wprowadzającej na teren posesji 
umieszczono tablicę informującą, że 
jest to rezydencja rodziny von Grass 
oraz że pałac i park pochodzą z XVII 
wieku. To taki chwyt reklamowy, gdyż 
rzeczywistość jest nieco odmienna. 
Pałac co prawda wybudowano w XVII 
wieku, ale znacznie go przebudowano 
dwa wieki później i dzisiaj nie jest baro-
kowy, lecz neoklasycystyczny, fragmen-
tami eklektyczny. 

Jest to budowla dwukondygnacyjna, 
murowana z cegły na planie prostokąta, 
z bocznymi skrzydłami – razem tworzą 
literę F. Całość jest podpiwniczona. Ma 
też kilkukondygnacyjną wieżyczkę z 
tarasem – taka w XIX wieku panowała 

moda. Ponoć do 1938 roku stały dwie 
wieżyczki. Całość jest zadbana – widać 
rękę gospodarza. 

Co do rezydencji von Grassów, to 
rzeczywiście byli oni właścicielami 
posiadłości w latach 1838–1945. Jed-

nak wcześniej należała do polskich, a 
nie niemieckich rodów, a więc do Kła-
nickich, Klińskich, Lobudzkich, Łą-
towskich, Janowskich, Ustarbowskich. 
Chociaż to pod zarządem von Grassów 
majątek zaczął się rozwijać. To oni za-
łożyli ogrody, doprowadzili własną ko-
lej z peronem i bocznicą, wybudowali 
gorzelnię, cegielnię oraz szklarnie. Do 
dzisiaj zachowała się obora z 1894 roku 
na 150 krów, a także folwarczna wie-
ża ciśnień z 1909 roku zaopatrująca w 
wodę pałac oraz całe gospodarstwo do 
lat 50. XX wieku. Jest ona połączona ze 
spichlerzem wzniesionym za poprzed-
ników Grassów w XVIII wieku.

Z zewnątrz budynek pałacu nie 
wzbudza zachwytu, za to jego wnętrze 
jest niezwykłe. Zachował się prawie w 
niezmienionym stanie obszerny hol, 
gdzie znajduje się antresola i kręcone, 
bogato zdobione schody. Jest to po pro-
stu wnętrze sieni gdańskiej z przełomu 
XVII i XVIII wieku. Znawcy podkre-
ślają, że na całym świecie zachowało się 
zaledwie pięć tego typu wnętrz. Klatka 
schodowa jest oryginalna. Niegdyś zdo-
biła gdańską kamienicę przy ul. Piwnej 
8, gdzie mieściła się od 1777 roku dru-
karnia Daniela Ludwiga Wedla, a od 
końca XIX wieku redakcja „Danziger 
Neueste Nachrichten”.  Ciekawostką jest 
fakt, że pierwotnie w Kłaninie znajdo-
wała się sień gdańskiej kamienicy przy 

ul. Ławniczej 6 sprowadzona do pałacu 
w 1886 roku. Jednak w latach 70. XX 
wieku powróciła do Gdańska, do No-
wego Domu Ławy przy Dworze Artusa. 
Natomiast ta z ul. Piwnej (zdemonto-
wana i zabezpieczona w 1944 r.), po 
jej odnalezieniu trafiła do Kłanina, i to 
zupełnie niedawno.

W sieni obok schodów znajduje się 
barokowa szafa gdańska, a także komi-
nek wykładany kaflami z Delft wykona-
nymi w XVII wieku. Owe kafle zdobią 
również klatkę schodową prowadzącą do 
piwnic. Są to oryginalne płytki holender-
skie zwane flizami, barwione kobaltem 
podszkliwnym, na których znajdują się 
przedstawienia o różnorodnej tematyce: 
motywy morskie ze statkami, pejzaże, 
zabudowania wiejskie, zabawy dzieci…

Pałac otacza dwuhektarowy park ze 
starymi, 300-letnimi drzewami. Sześć z 
nich uznano za pomniki przyrody. Można 
tam spotkać dęby, okazałą lipę, żywotni-
kowiec japoński, miłorząb dwuklapowy, 
świerk kaukaski i wiele innych.

Pisząc o Kłaninie, trzeba koniecznie 
wspomnieć, że zostało ono opisane w 
książce „Wspomnienia” autorstwa Ger-
harda Behrenda von Grassa, jednego z 
wieloletnich mieszkańców pałacu. To na 
jej podstawie powstał film „Kamerdy-
ner” w reżyserii Filipa Bajona. Niestety, 
mimo że prawie cała akcja rozgrywa się 
w pałacu w Kłaninie i w jego okolicach, 
ekranizacja historii niemiecko-kaszub-
skiej miłości ukazuje wnętrze dworu w 
Łężanach na Warmii. Bardzo szkoda, że 
nie wykorzystano autentycznego miej-
sca i oryginalnego pałacu, w którym 
rozgrywały się losy bohaterów. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Pałac w Kłaninie – widok na elewację frontową.

Fragment parku otaczającego pałac w Kłaninie.


