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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

ś.�p.

Piotra Gallusa 
nauczyciela fizyki, wicedyrektora w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim,  

nauczyciela Szkoły Podstawowej w Koźlinach,  trenera sekcji piłki nożnej, 
zapalonego podróżnika i organizatora wycieczek. 

W latach 90. Piotr Gallus był przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty NSZZ ,,Solidarność” w Pruszczu Gdańskim. 

Wyrazy serdecznego współczucia najbliższym składa 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego 
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ZRG po Krajowym Zjeździe 
Delegatów
Gościem obrad Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” 8 listopada był Janusz 
Śniadek. Związkowcy podziękowali mu za do-
tychczasowe kierowanie Związkiem, wręczając 

Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Soli-
darność”, który jest afiliowany w UNI Europa. 
Spotkanie zdominowały problemy pracowni-
ków handlu: umowy na czas określony, niskie 
płace, ograniczanie wydatków związanych 
z funkcjonowaniem kosztem pracowników 
czy nieprzestrzeganie praw związkowych.

Górnicy przeciwko 
przyspieszonej prywatyzacji
Górnicza „Solidarność” alarmuje, że rząd pró-
buje przeprowadzić przymusową i przyspieszo-
ną sprzedaż przedsiębiorstw Skarbu Państwa. 
Warunki takiej pospiesznej i nieodpowiedzial-
nej sprzedaży stwarza przyjęty przez Radę 
Ministrów projekt ustawy o zasadach wykony-
wania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. 
Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „Solidarność” wysłała 24 
listopada do wszystkich klubów parlamentar-
nych Sejmu RP stanowisko, w którym apeluje 
o wniesienie poprawek do projektu. 

„Tylko głupi lasy łupi” 
Około 8 tys. związkowców z leśnej „Solidarności” 
i innych związków reprezentujących pracowni-
ków leśnictwa demonstrowało 24 listopada 
przed Sejmem przeciwko włączeniu Lasów 
Państwowych do sektora finansów publicznych. 
Ustawa, nad którą prace rozpoczęły się w Sejmie, 
da rządowi możliwość manipulowania Lasami 
Państwowymi. Zdaniem leśników, pozbawi to LP 
rezerw finansowych niezbędnych na wypadek na 
przykład klęsk żywiołowych. Jeżeli dla doraźnych 
zysków lasy będą nadmiernie eksploatowane, za 
kilka lat nie będzie czego sprzedawać. 

Rekompensaty za 
nadgodziny dla strażaków
Od 1 stycznia 2011 strażacy będą mogli 
otrzymywać rekompensatę finansową za 
przepracowane nadgodziny. Senat uchwalił 
ustawę o zmianie ustawy o Państwowej 
Straży Pożarnej. Dzięki ustawie możliwe 
będzie wypłacenie strażakom rekompensat za 
przedłużony czas służby. Będą one wypłacane 
za czas pracy wynoszący nie więcej niż do 
48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. Do końca marca pieniądze 
mają zostać wypłacone za okres od 1 lipca 
do 31 grudnia 2010 roku. Robert Osmycki, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników 
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” stwierdził, że 
strażacy przyjmują ustawę z zadowoleniem, 
ale bez uśmiechu. Sukces jest tylko częściowy, 
ponieważ stawka wypłacana w ramach 
rekompensaty jest niższa niż przewidziana 
w kodeksie pracy. Będzie wynosiła tylko 60 
proc. dniówki. Nie wiadomo też na razie nic 
na temat rekompensat za nadgodziny, wypra-
cowane przez strażaków, które nawarstwiły 
się już przez lata. 

Porozumienie w PKP Cargo 
Od 1 stycznia 2011 r. planowana jest kolejna 
restrukturyzacja PKP Cargo. Związkowcy 
z „Solidarności” w tej spółce zawarli z kierow-
nictwem firmy 10 listopada porozumienie, 
którego najważniejszy zapis gwarantuje, 
że kolejny etap restrukturyzacji spółki nie 
spowoduje zwolnień pracowników. Zatrud-
nieni otrzymają propozycję pracy w innych 
miejscowościach lub na innych stanowiskach, 
zgodnych z ich kwalifikacjami. W przypadku 
braku takich propozycji zostaną przekwalifi-
kowani na koszt spółki. Jeśli ich nowe miejsca 
pracy będą znacznie oddalone od miejsc 
zamieszkania, firma ma zagwarantować im 
dodatek alokacyjny.

Salowe wygrały 
i wróciły do pracy 

37 salowych ze Szpitala Specjalistycznego 
w Dąbrowie Górniczej po blisko 2,5-miesięcz-
nej przerwie wróciło do pracy. 17 listopada 
sąd pracy przyznał im rację w sporze ze 
Spółdzielnią Inwalidów „Naprzód” z Kra-
kowa, w związku z czym zachowają stałe 
umowy o pracę. Salowe domagały się, aby 
spółdzielnia, która wygrała przetarg na sprzą-
tanie dąbrowskiego szpitala, przejęła je od 
firmy Aspen, wcześniej świadczącej te usługi. 
Protestujące kobiety spotkały się z przewod-
niczącym Piotrem Dudą, aby podziękować 
mu za wsparcie i wszechstronną pomoc NSZZ 
„Solidarność” podczas wielotygodniowej akcji 
protestacyjnej.

Nie róbmy polityki – 
budujmy statki!
Zachodniopomorska „Solidarność” zaapelo-
wała 18 listopada do Donalda Tuska o pilne 
znalezienie rozwiązań dla Stoczni Szczeciń-
skiej i ratowanie miejsc pracy w tym mieście. 
– Zgadzamy się, nie róbmy polityki... ale 
jednocześnie dodajmy: budujmy w Szczecinie 
statki!  – apelują w przyjętym oświadczeniu 
członkowie Prezydium Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Pomorza Zachodniego.

Z EKZZ o problemach handlu

założycielki NSZZ „Solidarność” wzięli udział 
mieszkańcy Gdyni, wśród których nie zabrakło 
związkowców. Obecni byli przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla 
oraz były przewodniczący KK Janusz Śniadek.

Odsłonięcie pomnika 
w bazylice Mariackiej 

bukiet kwiatów. Były przewodniczący mówił 
o aktualnej sytuacji w Komisji Trójstronnej. 
Doszło do złamania przez rząd dwóch uchwał 
komisji. W czerwcu br. podjęta została 
uchwała w sprawie weryfikacji kwot kryteriów 
dochodowych, uprawniających do korzystania 
z opieki społecznej. Podniesiono kwotę dla 
osób samotnie gospodarujących z 477 do 546 
zł, zaś dla osób w rodzinie z 315 do 415 zł na 
osobę. Mimo podpisów złożonych przez stronę 
rządową, rząd wycofał się z jej realizacji. 
We wrześniu z kolei rząd korespondencyjnie 
zaakceptował uchwałę dotyczącą ustalenia 
minimalnego wynagrodzenia, podwyższając 
je do 1408 zł. „Solidarność” zaakceptowała 
tę sumę, stanowiącą 40 proc. średniego 
wynagrodzenia, jako etap w dochodzeniu do 
wartości określonej w uchwale KZD (60 proc. 
tego wynagrodzenia). Rząd wycofał się jednak 
z realizacji i tej uchwały. 

Park im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich w Gdyni

11 listopada park na Kamiennej Górze 
w Gdyni otrzymał imię Marii i Lecha Ka-
czyńskich. Było to miejsce spacerów państwa 
Kaczyńskich podczas ich odwiedzin w Gdyni. 
Decyzję w sprawie nadania parkowi imienia 
Lecha i Marii Kaczyńskich gdyńscy radni 
podjęli jeszcze w kwietniu br. Na uroczystości 
obecna była Marta Kaczyńska (na zdjęciu), 
córka Marii i Lecha Kaczyńskich.

Rondo Anny Walentynowicz 
w Gdyni

Imię Anny Walentynowicz otrzymało 12 
listopada rondo u zbiegu ulic Bosmańskiej 
i Benisławskiego na gdyńskim Obłużu. 
W uroczystości nadania rondu imienia współ-

Pomnik ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej 
został odsłonięty 13 listopada w gdańskiej 
bazylice Mariackiej. Abp Sławoj Leszek Głódź 
dokonał poświęcenia epitafium, które stanęło 
w kaplicy św. Doroty, obok sarkofagu Macieja 
Płażyńskiego. W pomniku umieszczona 
została ziemia z miejsca katastrofy, fragment 
rozbitego samolotu oraz kawałek brzozy, 
o którą uderzył samolot. Wśród uczestników 
uroczystości nie zabrakło pocztów sztan-
darowych „Solidarności”. Obecny był także 
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG „S”.

Pomnik w tczewskim parku 

Dwa fragmenty muru, ceglany, na którym 
umieszczono ważne daty z najnowszej historii 
Polski, i betonowy, z logo „Solidarności”, 
złączone krzyżem, to pomnik, który został 
odsłonięty 11 listopada w Parku Kopernika 
w Tczewie. Powstał on dzięki współpracy 
Oddziału Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” w Tczewie oraz Stowarzyszenia 
„Zawsze Solidarni”. W uroczystości odsłonię-
cia pomnika wzięli udział działacze tczewskiej 
i regionalnej „Solidarności”, posłowie, władze 
samorządowe, mieszkańcy miasta, w tym 
spora grupa młodzieży. 

Z Bernadette Ségol, kandydatką na 
sekretarza generalnego EKZZ, spotkali się 
22 listopada przedstawiciele Sekretariatu 
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PYTANIE MIESIĄCA
Czy grudniowa tragedia sprzed 
40 lat stała się dla Polaków 
lekcją, z której wyciągnęli 
pozytywne wnioski?

TERESA ORŁOWSKA 
KZ „S” Gdański Zespół Żłobków
– Niestety, nie wszyscy. Ci, którzy przeżyli 
sami te wydarzenia albo dorastali w rodzi-
nach, w których pamięć o Grudniu 1970 
była żywa, z pewnością przeżywali to głę-
boko. Oni wyciągnęli wnioski z tamtych wy-

darzeń i trwają w ukształtowanym przez nie systemie warto-
ści. Ci, którzy nie przeżyli tamtej tragedii, nie analizują jej, nie 
wyciągają z niej wniosków. Nie wiem, czy to wina nauczania 
historii, czy słabej popularyzacji wiedzy historycznej, a może 
tego, że ludzi nie uczy się myślenia w kategoriach patriotycz-
nych. Bardzo dużo zależy od wychowania w rodzinach, jeżeli 
rodzice mają takie poglądy polityczne, że negują prawdziwy 
przebieg wydarzeń Grudnia 1970 lub w ogóle nie rozmawia-
ją o tym z dziećmi, to czego możemy wtedy oczekiwać.

MIECZYSŁAW WOJTAŚ 
wiceprzewodniczący KZ „S” 
w Saur Neptun Gdańsk
– Na pewno było to wydarzenie, które 
mogło stać się lekcją dla Polaków, mogło 
otworzyć im oczy na wiele spraw. Czy tak 
się stało? Myślę, że jednak niewielka część 

społeczeństwa wyciągnęła wnioski z tamtej tragedii, może 
jedna trzecia. Ci Polacy rozumieją tak naprawdę, co się 
wtedy stało i dlaczego pamiętają o tamtych wydarzeniach 
i czerpią także z tego, co ten czas przyniósł nam później, 
w latach osiemdziesiątych. Myślę, że trzeba zachęcać, uak-
tywniać młodzież do udziału w uroczystościach rocznico-
wych Grudnia 70, do zdobywania wiedzy na ten temat.

WŁADYSŁAW BOGDAN 
przewodniczący KZ „S” 
w Ośrodku Badawczo-
Rozwojowym Centrum Techniki 
Morskiej w Gdyni 
– Myślę, że dla większości Polaków Grudzień 
1970 stanowił ważne przeżycie, które zmieni-

ło ich sposób postrzegania rzeczywistości, zwłaszcza spojrze-
nie na władzę komunistyczną. To była także lekcja solidarności 
społecznej, jak również konkretne wnioski dotyczące zachowa-
nia się podczas protestów. Niestety, pamięć historyczna wyda-
je się nie dotyczyć wszystkich, np. dzisiejszych władz. Właśnie 
mieliśmy tego dowód w postaci zaproszenia przez prezydenta 
Komorowskiego na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Naro-
dowego generała Jaruzelskiego, odpowiedzialnego za tamtą 
masakrę robotników. To jest po prostu skandal. 

KAZIMIERZ LASZCZAK
KZ „S” Hydrobudowa Gdańsk
– Wnioski z wydarzeń Grudnia 1970 wy-
ciągnęło głównie starsze pokolenie. Uwa-
żam, że nie podjęto wystarczająco szero-
kiej publicznej dyskusji na temat znaczenia 
i skutków tamtych tragicznych zdarzeń i to 

dziedzictwo historyczne uległo jakby rozmyciu, nie jest do-
statecznie wyraziste dla młodych ludzi. Strzelano, byli zabici 
– to cała wiedza. Kto, dlaczego, jak to odebrano – tego już 
się tak nie analizuje, dlatego trudno mówić o wyciąganiu 
wniosków z tamtej lekcji. To jest przecież nasza historia, 
a jak powiedziano – naród bez historii nie istnieje.

ANDRZEJ PIEŚLAK
KZ „S” Transportowy Dozór 
Techniczny Oddział Lublin
– To był pewien przełom. Istnieje przysłowie, 
że nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. W kontekście Grudnia 1970 jest ono 
może nieco szokujące, ale moim zdaniem 

taka jest prawda. Tylko tak wielki wstrząs był w stanie zbu-
rzyć mit, tworzony przez lata przez władzę komunistyczną, że 
reprezentuje ona robotników i że to niby oni rządzą krajem. 
Od tamtego czasu zaczęto inaczej patrzeć na władzę, bez do-
świadczenia Grudnia 1970 nie byłoby także Sierpnia 1980. 

Oprac. (jw)

Z okazji radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz nadchodzącego Nowego Roku życzę wiele zdrowia 

i wszelkiej pomyślności, wiary i solidarności. 

Niech radosny dzień narodzin Pana przyniesie nam wszystkim 

pokój i nadzieję na dobry 2011 rok.

Krzysztof Dośla

Przewodniczący 

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

W tym numerze „Magazynu” drukujemy ka-
lendarium wydarzeń z Grudnia 1970 roku 

na Wybrzeżu. Jest w nich sporo wątpliwości, 
z główną, ile ostatecznie osób zginęło łącznie? 
Kim były trzy osoby, gdy podaje się liczbę 44, 
a z nazwisk znamy 41 (6 w Gdańsku, 18 w Gdy-
ni, 16 w Szczecinie, 1 w Elblągu).

To jedna tajemnica. Druga dotyczy trochę 
przemilczanego wątku dotyczącego zachowa-
nia dowództwa Marynarki Wojennej 16 grudnia 
1970 roku. Otóż w tym dniu na Oksywie udała 
się delegacja, prosząc, aby pomogli w uwolnie-
niu ludzi z komitetu protestacyjnego, których 
aresztowano nocą –  kilka godzin wcześniej –  
mimo podpisanego porozumienia w Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni.

Kto rozmawiał z ludźmi, którzy przyjechali 
w geście solidarnościowym wobec kolegów? 
Czy w ogóle podjęto interwencję w Warszawie? 
Kto doprowadził do zaniechania? Czy zawinił 
brak wyobraźni, lęk przed przełożonymi (owa 
dyspozycyjność mundurowych preferowana 
w PRL), czy inne względy?

Wśród nich jest podejrzenie i o to, że reali-
zowano bezwzględnie plan doprowadzenia do 
przelewu krwi, aby doszło do przesilenia na 
szczytach PZPR, rządu?

Tym pytaniom towarzyszy myśl, że gdy-
by doszło do zdecydowanej, zdeterminowanej 
postawy wysokich oficerów MW, można było 
ocalić 18 niewinnych ofiar w Gdyni, a być może 
i tych 16 ze Szczecina. 

Przez lata utrzymywał się mit, iż Marynar-
ka Wojenna nigdy nie włączyła się do działań 
przeciw narodowi. Aby prawda o tym była pełna, 
konieczne jest wyjaśnienie tych dramatycznych 
godzin w środę – 16 grudnia, gdy uwolnienie 
ludzi mogło zapobiec katastrofie, a wieczorne 
wystąpienie telewizyjne wicepremiera Stani-
sława Kociołka nie miałoby tak dramatycznych 
następstw.

Byłoby dobrze, aby osoby, które znają bliższe 
szczegóły dotyczące postawy dowództwa Mary-
narki Wojennej – szczególnie 16 grudnia 1970 
roku – wypowiedziały się na łamach „Magazy-
nu”. Zachęcamy.  

Wojciech Książek
przewodniczący 

Regionalnej Komisji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim

PS Ostatnio, podczas spotkania z grupą mło-
dzieży w Gdyni, starsza osoba przypomniała 
o wielkiej solidarności taksówkarzy, którzy 
szybko – i bezpłatnie – starali się rozwozić ludzi 
spod przystanku PKP Gdynia Stocznia. Warto 
o tym pamiętać, jak i o niezwykłej roli służby 
zdrowia w pomocy rannym i ich rodzinom. Sam 
pochówek zabitych odbył się w nocy z 19 na 20 
grudnia. Mogły w nim uczestniczyć nie więcej 
niż 2–3 osoby z rodzin. Straszne czasy!

Grudniowe pytania bez odpowiedzi
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NSZZ „Solidarność” skieruje do Trybunału Konstytucyjnego 
podpisaną przez prezydenta ustawę, przywracającą dzień 
wolny od pracy w święto Trzech Króli. 

Nowelizacja przywracająca wolne w święto Trzech Króli 
zawiera również rozwiązania bardzo niekorzystne dla pra-

cowników. Ustawa znosi bowiem obowiązujący do tej pory zapis, 
że jeżeli święto (nie tylko Trzech Króli, ale także każdy inny dzień 
świąteczny, np. 1 Maja czy Boże Narodzenie) przypada w dniu 
wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pię-
ciodniowym tygodniu pracy (czyli najczęściej w sobotę), to obniża 
ono wymiar czasu pracy. W zamian pracodawcy mieli obowiązek 
udzielić dnia wolnego w innym terminie.

Tymczasem zapisy nowelizacji dadzą pracodawcy możliwość 
wyznaczania dnia wolnego od pracy innego niż niedziela właśnie 
na przypadający w tygodniu dzień świąteczny. Inaczej mówiąc 
– w takim tygodniu sobota dla pracowników stanie się zwykłym 
dniem roboczym.

Świąteczne dni wolne będą wypadały w przyszłym roku naj-
częściej w poniedziałki. Pracownik, który ma wolne właśnie te dni 
tygodnia, a nie soboty, straci w roku dwa dni wolne. Wystarczy 
jednak, by pracodawca tak ustawiał grafik pracy w swojej firmie, 
by dni wolne zawsze wypadały w święta, a zatrudnieni stracą o 
wiele więcej dni. Niekorzystne zmiany w sposobie naliczania cza-
su pracy w związku z brakiem rekompensat za dni wolne dotkną 
12,4 mln polskich pracowników.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, zwrócił 
się do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by przed podpi-
saniem nowelizacji ustawy ustanawiającej 6 stycznia dniem wol-
nym od pracy wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie 
zgodności z konstytucją art. 1 tej ustawy.

oprac. (jw)

Trzech Króli do Trybunału 
Konstytucyjnego

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego „S” wydało 
oświadczenie, w którym przypomniano, że 10 listopada 
minęła 30 rocznica rejestracji Związku. Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy, zapisany w pierwszym punk-
cie Porozumień Gdańskich 31 sierpnia 1980 roku i później 
uzgodniony jako NSZZ „Solidarność”, uzyskał prawo do 
normalnego działania. 

Oświadczenie Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 30. rocznicę 
rejestracji Statutu NSZZ „Solidarność” 

10 listopada minęła 30. rocznica rejestracji naszego Związku. 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, zapisany w pierw-
szym punkcie Porozumień Gdańskich 31 sierpnia 1980 roku i póź-
niej uzgodniony jako NSZZ „Solidarność” – uzyskał prawo do 
normalnego działania.

Udało się wymusić – dzięki sile i determinacji tysięcy robotni-
ków – wycofanie uwłaczającego zapisu w statucie o tzw. kierow-
niczej roli PZPR. W wyniku kompromisu fragment Porozumień 
Gdańskich, zawierający ten zapis wraz z konwencją Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy, znalazł się w Aneksie do Statutu.

Nasza niezależność i samorządność to fundamenty, dzięki któ-
rym Związek narodził się i przetrwał, dzięki którym mógł bronić 
tak godności ludzi pracy, jak i podstawowych praw obywatelskich 
i zasad demokracji.

30 lat temu komunistyczny rząd został zmuszony do uznania 
podmiotowości i samodzielności nowej organizacji zrzeszającej 
pracowników i stawiającej sobie za cel obronę ich praw. To był 
początek drogi, której ważny etap zakończył się wielką Wiosną 
Ludów roku 1989.

Tu, na Wybrzeżu Gdańskim, gdzie rodziła się solidarnościowa 
wspólnota „umysłów, serc i rąk” pamiętamy, że 10 listopada 1980 
roku zwyciężyła wola ludzi połączonych myślą o Polsce i pracow-
nikach, ludzi, którzy potrafili się zorganizować, by wywalczyć 
wolną i demokratyczną Polskę.

Krzysztof Dośla
przewodniczący

Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu 
na 30-lecie Związku

Firma, która chce uży-
wać znaku społecznej 
odpowiedzialności, po-
winna przestrzegać praw 
człowieka, w tym praw 
pracowniczych wszędzie 
tam,  gdzie  prowadzi 
działalność gospodarczą. 
Dotyczy to również jej 
zagranicznych oddziałów 
i podwykonawców.

Pod patronatem Komisji 
Europejskiej w Brukseli 
odbyło się trzecie Euro-

pejskie Forum Wielostronne 
dotyczące Społecznej Odpo-
wiedzialności Biznesu (CSR, 
Corporate Social Responsibi-
lity). Przedstawiciele rządów, 
przedsiębiorców, związków 
zawodowych, inwestorów, or-
ganizacji pozarządowych oraz 
środowiska naukowego przez 
dwa dni dyskutowali o nowej 
europejskiej polityce dotyczą-
cej społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” była  
członkiem delegacji reprezen-
tującej związki zawodowe. 

– Przestrzeganie praw 
związkowych oraz praw pra-
cowniczych jest obowiązkiem 
wynikającym z przepisów pra-
wa, ratyfikowanych konwen-
cji międzynarodowych, a nie 
przedmiotem dobrowolnych 
działań biznesu. Niestety, dzi-
siaj wiele firm nazywa siebie 
społecznie odpowiedzialnymi 
i czerpiąc z tego wizerunku 
korzyści jednocześnie ignoruje 
dialog z pracownikami – mówi 
Joanna Szymonek z Biura Za-
granicznego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” i z pol-
skiej delegacji na forum.

Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu obejmuje takie za-
gadnienia, jak: zrównoważona 
konsumpcja, odpowiedzialne 
inwestycje, konkurencyjność, 
transparentność i ujawnianie 
informacji niefinansowych, 
biznes i prawa człowieka. 
W CSR nie może zabraknąć 
pracowników. – Rozwój spo-
łecznej odpowiedzialności 
biznesu może odbywać się 
tylko w warunkach rzeczy-
wistego dialogu społecznego. 

CSR ma być wynikiem, a nie 
substytutem dialogu – dodaje 
Szymonek.

Odejśc ia  od  myś len ia 
o CSR w kategoriach wyłącz-
nie biznesowych i marketingo-
wych domaga się od Komisji 
Europejskiej również Europej-
ska Konfederacja Związków 
Zawodowych. EKZZ w swo-
im stanowisku wzywa Komi-
sję Europejską do odejścia od 
koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności jako działań do-
browolnych i podejmowanych 
wyłącznie przez biznes. „Kry-
zys ekonomiczny i finansowy 
wyraźnie uwidocznił porażkę 
obecnego modelu ekonomicz-
nego, zaś CSR jako narzędzie 
służące samokontroli działań 
przedsiębiorstw nie przyniosło 
pożądanych rezultatów. CSR 
ma szanse przyczynić się do 
wzmocnienia dialogu społecz-
nego i rokowań zbiorowych 
oraz łagodzenia negatywnych 
skutków kryzysu gospodar-
czego” – czytamy w stanowi-
sku EKZZ. 

Dział Informacji KK 

Odpowiedzialność na poważnie 

Rocznica 
stanu wojennego

Oddział Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdyni 
organizuje uroczystości związane z rocznicą wprowadzenia 
stanu wojennego.

13 grudnia o godz. 18 w kościele Gwiazda Morza 
pw. św. Piotra Rybaka w Gdyni przy ul. Portowej odpra-
wiona zostanie uroczysta msza św., po której uczniowie II LO 
w Gdyni zaprezentują program słowno-muzyczny. Następnie 
uczestnicy przejdą pod pomnik Ofiar Komunizmu przy ul. Pu-
łaskiego, gdzie złożą kwiaty w hołdzie pomordowanym.

16 listopada br. Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” wydało 
opinię do ustawy o zmia-
nach w funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych. 
Projekt zakłada m.in. ob-
niżki opłat pobieranych 
przez Otwarte Fundusze 
Emerytalne (OFE) oraz 
utworzenie dwóch sub-
funduszy A i C. 

Pierwszy z nich inwe-
stowałby dynamicznie, 
głównie w akcje. Drugi 

– bezpiecznie, przede wszyst-
kim w obligacje. Na 5 lat przed 
emeryturą wszystkie środki 
zgromadzone w OFE byłyby 
obligatoryjnie przekazane do 
subfunduszu C. Subfundusze 
A inwestowałyby 85 proc. ak-
tywów w akcje (60 proc. w kra-
jowe, 15 proc. w zagraniczne), 
a 25 proc. w obligacje. Obecnie 
istniejące fundusze, określone 
jako B, inwestujące w sposób 
mieszany – częściowo w akcje, 
częściowo w obligacje – były-
by stopniowo likwidowane. 

Eksperci  NSZZ „Soli-
darność” podczas spotkania 
z autorem projektu Michałem 
Bonim, które odbyło się na po-
czątku listopada br., wskazywa-
li, że warto zastanowić się nad 
pozostawieniem subfunduszu 
B tak, by każdy ubezpieczony 
mógł trzymać w nim swoje 
pieniądze. Nie musiałyby one 
wówczas trafiać obligatoryjnie 
do inwestującego ryzykownie 
subfunduszu A. 

Niewystarczająca ochrona 
kapitału przez wprowadzenie 
subfunduszy o różnych profi-
lach ryzyka to również zarzut, 
jaki stawia projektowi „Soli-
darność”. Związek ocenia też 
negatywnie przyjęcie jednoli-
tego wieku dla kobiet i męż-
czyzn, od osiągnięcia którego 
zależy rozpoczęcie przenosze-
nia środków zgromadzonych 
na emeryturę do bezpiecznego 
subfunduszu typu C. 

Eksperci zwracają uwagę, 
że należy przeprowadzić ope-
rację przenoszenia aktywów 
do bezpiecznego subfunduszu 
i zakończyć ją przed przej-
ściem na emeryturę, a nie 
prowadzić ją cały czas, aż do 
momentu osiągnięcia wieku 
emerytalnego. Zaś w przypad-
ku kobiet przenoszenie środ-
ków do funduszu bezpiecznego 
będzie przebiegało już podczas 
przebywania na emeryturze, co 
wiąże się z prognozowanym 
czasem życia. 

Za zbyt ryzykowne „S” 
uznaje również możliwość an-
gażowania 85 proc. aktywów 
w akcje. Krytycznie oceniona 
została także propozycja zwięk-
szenia limitu środków, które 
mogą być lokowane za granicą 
z obecnych 5 proc. ogólnej war-
tości aktywów do 15 proc. ich 
wartości. Jej realizacja spowodu-
je, że środki ulokowane za grani-
cą nie zostaną wykorzystane do 
wzmocnienia polskiego rynku 
akcji, co w konsekwencji może 
doprowadzić do obniżenia się 
wartości akcji krajowych znaj-
dujących się w portfelu inwe-
stycyjnym OFE, a tym samym 
do spadku wartości kapitału 
emerytalnego.

Za pozytywne zmiany 
„Solidarność” uznaje nato-
miast propozycje obniżenia 
opłat pobieranych przez OFE 
oraz zmianę kryteriów oceny 
działalności inwestycyjnej 
funduszy.

Dział Informacji KK 

Emerytury muszą być bezpieczne 
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ZWIĄZEK

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidar-
ność” wystosowała apel do pracodawców handlu 
o skrócenie godzin pracy sklepów w Wigilię Bożego 
Narodzenia.

HANDEL

Apel o rodzinną Wigilię
ALFRED BUJARA, 
przewodniczący 
Sekcji Krajowej 
Pracowników 
Handlu NSZZ „S”

– Zwróciliśmy się do 
organizacji pracodawców 
o skrócenie dnia pracy 
w handlu w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Z pozytywnym 
odzewem spotkaliśmy się 
w Kongregacji Przemysło-
wo-Handlowej, Polskiej 
Izbie Handlu oraz Naczel-
nej Radzie Zrzeszeń Handlu 
i Usług. Nie tylko zwrócili 
się oni do swoich członków 
o skrócenie dnia pracy do 
godz. 14, ale też zaapelo-
wali do klientów o uszano-
wanie prawa handlowców 
do rodzinnego spędzenia 
Wigilii. Niestety, nie doszło 
za to do spotkania z prze-
wodniczącą Polskiej Orga-
nizacji Handlu i Dystrybucji, 
reprezentującą głównie hi-
permarkety. Otrzymaliśmy 
jedynie chłodno sformuło-
wane pismo, że na zebraniu 
firm członkowskich POHiD 
rozpatrzony zostanie nasz 
apel.

Apel w sprawie skrócenia czasu pracy 
handlu w Wigilię Bożego Narodzenia

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidar-
ność” w imieniu  pracowników tej branży i ich rodzin apeluje 
do wszystkich  pracodawców handlu o skrócenie godzin pra-
cy sklepów w Wigilię Bożego Narodzenia do godz. 13.

Zwracamy się również do przedstawicieli polityki, biz-
nesu, Kościoła i mediów o poparcie  naszego apelu o wcze-
śniejsze zamknięcie sklepów w tym wyjątkowym i ważnym 
dla Polaków dniu.

Ograniczenie handlu umożliwi tysiącom pracowników 
i ich rodzinom właściwe przygotowanie się do wieczerzy 
wigilijnej. Mamy nadzieję, że naszą codzienną, ciężką pracą 
zasługujemy na zrozumienie  i życzliwość ze strony praco-
dawców, klientów i polityków.

Głęboko wierzymy, że szczególny charakter świąt Bożego 
Narodzenia, tak mocno zakorzeniony w tradycji polskiego 
chrześcijaństwa, sprawi, że nasz postulat ograniczenia han-
dlu w tym  przedświątecznym dniu spotka się z pozytywnym 
odzewem.

Zwracamy się również z prośbą do wszystkich klientów 
o uszanowanie naszego prawa do rodzinnego spędzania świąt 
i wcześniejsze zrobienie niezbędnych zakupów.

Alfred Bujara
przewodniczący Sekcji Krajowej  

Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

Opinię publiczną zbulwersowała informacja o zaproszeniu 
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na posiedze-
nie Rady Bezpieczeństwa Narodowego gen. Wojciecha Ja-
ruzelskiego. Prezentujemy stanowisko Prezydium ZRG oraz 
protest Stowarzyszenia „Godność” w tej sprawie. 

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ws. zaproszenia 
generała Wojciecha Jaruzelskiego do udziału 
w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” wyraża swoje głębokie oburzenie zaproszeniem generała 
Wojciecha Jaruzelskiego na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego. 

Prezydent Bronisław Komorowski czyni to w przeddzień 40. 
rocznicy masakry grudniowej na Wybrzeżu, która kosztowała 
Polskę dziesiątki niewinnych ofiar. To generał Jaruzelski, jako 
ówczesny minister obrony narodowej, ponosi za nią polityczną, 
moralną, a – być może – i karną odpowiedzialność. To on do dzi-
siaj nie przeprosił rodzin ofiar za śmierć ich bliskich ani nie wy-
raził skruchy. Blisko 20 lat trwający w tej sprawie proces staje się 
symbolem nieporadności niepodległej Polski w zadośćuczynieniu 
ofiarom i ukaraniu sprawców ludobójstwa.

Prezydent Bronisław Komorowski czyni to w roku 30. rocznicy 
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, który Wojciech Jaruzelski próbował zniszczyć, 
wprowadzając stan wojenny, w wyniku którego wielu naszych 
rodaków poniosło śmierć z rąk oprawców Służby Bezpieczeństwa. 
Większość tych zbrodni również do dziś nie została osądzona.

Prezydent Bronisław Komorowski, zapraszając generała Jaru-
zelskiego, nie uszanował ofiar Grudnia i ofiar stanu wojennego. 
Uczynił swoim doradcą jednego z twórców nieludzkiego systemu 
zniewolenia; człowieka walczącego z demokracją i odpowiedzial-
nego za śmierć wielu Polaków. Żadne racje bieżącej polityki nie 
usprawiedliwiają tego typu działań. 

Podkreślamy z całą mocą – niepodległą i wolną Ojczyznę 
trzeba budować wspólnie i w zgodzie – ale zgoda musi wynikać 
z prawdy i elementarnych zasad sprawiedliwości.

Krzysztof Dośla
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”
Gdańsk, 25.11.2010 r.

Protest Stowarzyszenia „Godność”

Gdańsk, 24.11.2010 r.
Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

PROTEST
My, byli więźniowie polityczni i działacze NSZZ „Solidarność” 

z lat 1980-89, zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Godność”, protestuje-
my stanowczo przeciwko zaproszeniu na posiedzenie Biura Bez-
pieczeństwa Narodowego gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Jest on 
nie tylko najwyższym przedstawicielem skompromitowanego sys-
temu komunistycznego, ale przede wszystkim odpowiada moralnie 
za zbrodnie popełnione na narodzie, dotąd nieosądzone w latach 
PRL. Honorowanie go udziałem w uroczystościach państwowych 
i obradach najwyższych gremiów państwa uwłacza nam, ludziom 
walczącym o wolną i niepodległą Polskę, a więzionym w stanie 
wojennym przez WRON, na której czele stał generał Jaruzelski.

W związku z powyższym oświadczamy, że nie będziemy brać 
udziału w żadnych spotkaniach i uroczystościach państwowych 
z Pana udziałem.

Apelujemy do naszych kolegów, dawnych działaczy „Solidar-
ności” i więźniów z lat 1981-1989, o przyłączenie się do naszego 
protestu.

Stanisław Fudakowski 
sekretarz, wyrok 3,5 roku więzienia

Andrzej Osipow 
zastępca prezesa, wyrok 4 lat więzienia

Czesław Nowak
prezes, wyrok 4,5 roku więzienia

– Zmiany w ustawie o re-
habilitacji i zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych 
pogorszą sytuację tych 
pracowników – alarmuje 
NSZZ „Solidarność”. Zwią-
zek, razem z OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych, 
wystąpił do prezydenta 
Bronisława Komorow-
skiego o sprawdzenie 
zgodności z konstytucją 
nowych przepisów. 

Chodzi o kontrowersyjną 
ustawę o rehabilitacji 
zawodowej i społecz-

nej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, przyjętą 
przez Sejm 29 października 
br. Ustawa wprowadza szereg 
zmian do systemu wspierania 
zatrudniania osób niepełno-
sprawnych. Niestety, niektóre 
z nich pogorszą sytuację tej 
grupy pracowników.

 Za szczególnie niekorzystne 
NSZZ „S” uznaje wydłużenie 
normy czasu pracy pracowni-
ków z orzeczonym znacznym 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Właśnie 
sprawdzenia zgodności z kon-
stytucją tego przepisu domaga 
się NSZZ „Solidarność” wraz 
z OPZZ i FZZ. Zdaniem auto-
rów wystąpienia do prezydenta, 
nowy przepis narusza zasady za-
warte w konstytucji, a zwłaszcza: 
zasadę szczególnego wsparcia 

osób niepełnosprawnych, spra-
wiedliwości społecznej, a tak-
że zasadę zaufania do państwa 
i prawa oraz zasadę ochrony 
praw nabytych wyrażoną w art. 
2 Konstytucji RP.

– Nie można dać przyzwo-
lenia, by pod hasłami koniecz-
ności ograniczeń wydatków 
i cięć budżetowych odstępować 
od wartości, na których zbudo-
wane jest państwo polskie, do-
puszczając, by na najsłabszych 
członków naszego społeczeń-
stwa przerzucony został ciężar 
ponoszenia oszczędności bu-
dżetowej – czytamy w piśmie 
przesłanym do prezydenta Ko-
morowskiego.

Celem ustawy było podję-
cie działań, które zapobiegną 
utracie płynności finansowej 
od 2011 roku Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. – Trudno 
dopatrzeć się związku pomię-
dzy wydłużeniem normy czasu 
pracy osób niepełnosprawnych 
a zwiększeniem przychodów 
PFRON czy też niezapewnie-
niem środków publicznych na 
realizację zadań przewidzia-
nych w ustawie o rehabilitacji 
– piszą związkowcy w piśmie 
do prezydenta.

Autorzy apelu do Bronisła-
wa Komorowskiego zwracają 
uwagę, że osoby niepełno-
sprawne stracą na nowych roz-
wiązaniach. Od 1 stycznia 2012 

roku (od tej daty będzie obo-
wiązywał nowy przepis) osoba 
niepełnosprawna z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, 
pracująca zgodnie z wydłużo-
ną normą czasu pracy osiem 
godzin dziennie, osiągnie wy-
nagrodzenie o 21,42 proc. niż-
sze, niż osoba niepełnospraw-
na z orzeczonym znacznym 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności pracująca 
osiem godzin dziennie w obec-
nym stanie prawnym.

Poza tym zdaniem związ-
kowców może dochodzić do 
takich sytuacji, iż pod wpły-
wem nacisku pracodawcy, oso-
by niepełnosprawne, w obawie 
o utratę pracy, będą rezygno-
wały z możliwości pracy we-
dług skróconej normy czasu 
pracy. Nawet jeśli będzie to ze 
względu na ich stan zdrowia 
celowe lub wymagane.

W wystąpieniu do prezyden-
ta przedstawiciele „S”, OPZZ 
i FZZ zaznaczają, że ustawa 
wzbudzała kontrowersje już na 
etapie prac parlamentarnych. 
Tryb prac nad ustawą poprzez 
projekt poselski wykluczył kon-
sultacje społeczne. Natomiast 
podczas prac w komisjach cał-
kowicie ignorowano zastrze-
żenia organizacji reprezentują-
cych prawa niepełnosprawnych 
pracowników.

Dział Informacji KK 

Nie odbierajcie praw niepełnosprawnym!

Prezydencki ekspert
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10 listopada Szkoła Podstawowa im. NSZZ „Solidarność” 
w Wąglikowicach świętowała dziesiątą rocznicę nadania 
jej imienia.

Rocznica 
w Wąglikowicach

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele lokalnych władz, 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, a także Regionu Gdańskie-

go NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Międzyzakładowej „S” Za-
rządu Morskiego Portu Gdańsk i Komisji Zakładowej „S” Portu 
Północnego, które od lat opiekują się szkołą. 

– Bogactwo i piękno sierpniowego przesłania sprzed 30 lat zo-
bowiązuje nas. Powiedziano wtedy „nie” przemocy, zwyciężyła 
nie pięść, lecz szacunek dla ludzkiej godności. To przesłanie, które 
przepisujemy do naszych serc niczym fragment najmądrzejszego 
podręcznika. Nasi uczniowie uczą się kształtować świat według 
tamtych, sierpniowych wartości. Pamiętamy i uczymy młodzież, 
że nasz wspólny obowiązek to Polska i „Solidarność” – mówiła 
Halina Lemańczyk, dyrektor szkoły.

W placówce corocznie organizowany jest konkurs plastyczny na 
temat NSZZ „Solidarność” oraz konkurs wiedzy o samym Związku. 
Prace plastyczne można było obejrzeć w sali gimnastycznej. 

Krzyszyof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” odczytał list z gratulacjami i życzeniami, który 
w związku z jubileuszem przesłał na ręce dyrekcji szkoły Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „S”. Podkreślił w nim, jak trudne i odpo-
wiedzialne zadanie spoczywa zwłaszcza na nauczycielach przedmiotów 
humanistycznych, którzy uczą młodzież dziedzictwa „Solidarności”.

Gratulacje złożył także Krzysztof Dośla. Podziękował nauczy-
cielom za pielęgnowanie najlepszych kart historii Polski i przeka-
zywanie wiedzy o nich uczniom. Przewodniczący wręczył także 
trójce uczniów szkoły stypendia, przyznane przez Fundusz Sty-
pendialny NSZZ „Solidarność”.

W czasie uroczystości uczniowie zaprezentowali program arty-
styczny, przypominający najważniejsze wydarzenia z najnowszej 
historii Polski, szczególnie zwracając uwagę na rolę NSZZ „So-
lidarność” w przemianach w naszym kraju. 

Na zakończenie wystąpił szkolny zespół, który zaprezentował 
tańce i pieśni kaszubskie. (jw)

Przewodniczący ZRG „S” Krzysztof Dośla oraz skarbnik Stefan 
Gawroński wręczyli stypendia Funduszu Stypendialnego „S”.

FO
T.

 J
A

RO
SŁ

A
W

 W
IE

RZ
CH

O
ŁO

W
SK

I

Na zakończenie wystąpił szkolny zespół, który 
zaprezentował tańce i pieśni kaszubskie.
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18 listopada przed centrum dystrybucyjnym Kaufland Pol-
ska w Rokszycach k. Piotrkowa Trybunalskiego NSZZ „So-
lidarność” przeprowadził pikietę w proteście przeciwko 
łamaniu praw pracowniczych i BHP w tej sieci handlowej.

W Polsce jest ponad 130 
sklepów sieci Kaufland. 
Poza tym markety 
tej sieci znajdują się 
w Niemczech, Rumunii, 
Bułgarii, Chorwacji, 
Czechach i na Słowacji. 
Grupa Kaufland należy 
do 10 największych 
przedsiębiorstw handlo-
wych Europy i dominuje 
w branży sklepów wiel-
kopowierzchniowych. 
W ponad 850 sklepach 
w Europie zatrudnia 
115 tys. pracowników. 
W Rokszycach znajduje 
się największe centrum 
dystrybucyjne Kauflandu 
w Polsce. Zatrudnia ono 
prawie 500 osób. Część 
pracowników zatrudnia-
nych jest przez agencje 
pracy tymczasowej.

ALFRED BUJARA, 
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Pracowników Handlu

– Warunki pracy w centrum dystrybu-
cyjnym w Rokszycach urągają polskiemu 
prawu pracy i normom BHP. Ludzie pracują 
tu po dziesięć godzin i więcej bez wypłat 

z tytułu nadgodzin, a przekraczanie norm np. dotyczących 
masy przeładowywanych towarów jest nagminne. Niedaw-
no jedna z pracownic przeładowała dziennie pięć ton. Nie-
stety, mamy coraz więcej negatywnych sygnałów dotyczą-
cych Kauflandu i musimy poważniej zająć się sytuacją w tej 
sieci.

KRZYSZTOF ZGODA, kierownik 
Działu Rozwoju Związku Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”

– Niestety, podczas naszej pikiety bar-
dzo dziwnie zachowywała się policja. Za-
bierali nam baner, karali mandatami itp. 
Zdajemy sobie sprawę, że było to prawdo-

podobnie wynikiem nacisków zarządu centrum dystrybucyj-
nego. W takich sytuacjach widać właśnie, jaka jest wartość 
deklaracji woli dialogu ze strony pracodawcy. Będziemy 
przypuszczalnie zaostrzali formy naszego protestu.

PIKIETA POD KAUFLANDEM

Wraca kult 
„wyrabiania” normy?

Zarząd firmy odpowie-
dzialny jest za szcze-
gólnie ciężkie warunki 

pracy właśnie w centrum 
w Rokszycach. Dochodzi tu 
m.in. do wielokrotnych prze-
kroczeń norm BHP, m.in. jeśli 
chodzi o dopuszczalną wagę 
przeładowywanych towarów 
czy nieprzestrzeganie norm 
czasu pracy. 

Rozmowy z zarządem, pro-
wadzone w ostatnich dniach 
przy udziale m.in. Krzysztofa 
Zgody, szefa Działu Rozwo-
ju Związku Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”, nie 
przyniosły żadnych rezultatów. 
Pracodawca wstępnie zade-
klarował dodatki do pensji na 
gwiazdkę, ale… w przyszłym 
roku. Także w trakcie mani-
festacji do pracowników nie 
wyszli przedstawiciele kie-
rownictwa firmy. Niewyklu-
czone, że „Solidarność” w tej 
sytuacji będzie przeprowadzała 
podobne akcje pod większymi 
sklepami Kauflandu.

Jak większość super- i hi-
permarketów Kaufland swoją 
przewagę konkurencyjną budu-
je na niskich cenach i obniżce 
kosztów działalności. Niestety, 
odbija się to na sytuacji pra-
cowników, bo to ich kosztem 
dokonuje się oszczędności.

Do przedstawicieli pra-
codawców w 98 miastach 
– m.in. w Łodzi, Wrocławiu, 
Szczecinie, Nowej Soli, Ża-
rach, Bielsku-Białej, Cieszy-
nie, Grudziądzu, Chorzowie, 
Rudzie Śląskiej, Świdniku, 
Bydgoszczy, Poznaniu, Legni-
cy – trafiła petycja z postula-
tami związkowców z NSZZ 
„Solidarność”. Pracownicy 
domagają się m.in. realnych 
i bezpiecznych norm wydaj-
ności, podwyżki wynagrodzeń, 
umów o pracę na czas nieokre-
ślony, wypłacania należności 
za nadgodziny. W centrum 
presja na wykonanie normy 
jest tak ogromna, że skutkiem 
tego jest pośpiech i brak kon-
centracji, a to jest przyczyną 
częstych wypadków. Nagminną 
praktyką jest też oszczędzanie 
na wypłacaniu wynagrodzeń za 
nadgodziny poprzez zawieranie 
podwójnych umów o pracę, 
szczególnie z pracownikami 
agencji tymczasowych.

W pikiecie wzięli udział 
związkowcy m.in. z Regionu 

Mazowsze, Łódzkiego, Śląsko-
-Dąbrowskiego, Dolny Śląsk, 
Regionu Środkowowschod-
niego, Krajowego Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego oraz 
Krajowego Sekretariatu Ban-
ków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”. Region 
Gdański był jednym z najlicz-
niej reprezentowanych i najbar-
dziej widocznych. Na pikietę 
przyjechali członkowie NSZZ 
„Solidarność” m.in. z Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa”, 
Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania oraz sieci Real 
i Bomi.

(jw)

Region Gdański był jednym z najliczniej reprezentowanych 
i najbardziej widocznych.
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Ośrodek Prac Społeczno-Za-
wodowych NSZZ „Solidar-
ność” w Łodzi na podsta-
wie wypowiedzi członków 
Związku opracował bada-
nia „Polska i Solidarność 30 
lat po Sierpniu”. W publi-
kacji wykorzystano wyniki 
anonimowych ankiet prze-
prowadzonych wśród dele-
gatów na walne zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze 
w 21 regionach.

Obraz Związku

Jednym z podstawowych 
pytań, jakie postawiono działa-
czom, było: „Czy jest Pan/Pani 
zadowolony(a) ze sposobu, 
w jaki działał NSZZ „Solidar-
ność” w kadencji 2006-2010?”. 
Zdecydowanie zadowolonych 
było 15,4 proc. badanych, ra-
czej zadowolonych niemal 
połowa, czyli 47,1 proc., mie-
szane odczucia miało 28,3 
proc., a jedynie 1,9 proc. było 
niezadowolonych. Proporcje te 
zdecydowanie korzystniej roz-
kładały się w Regionie Gdań-
skim, gdzie aż 75 proc. respon-
dentów było zadowolonych, zaś 
mieszane odczucia miało 19,7 
proc. Nasz Region umiejscowił 
się na czwartym miejscu pod 
tym względem, za Chełmskim, 
Częstochowskim i Śląskiem 
Opolskim. Co ciekawe, najczę-
ściej zadowolenie deklarowali 
młodsi działacze, do 40 roku 
życia, zaś niezadowoleni byli 
głównie związkowcy z ka-
dry kierowniczej i specjaliści 
z wyższym wykształceniem. 

64,6 proc. badanych było prze-
konanych o skuteczności metod 
działania Związku w swoim za-
kładzie pracy i uważało, że nie 
należy wprowadzać tu większych 
modyfikacji, przeciwnego zdania 
było 22,8 proc. respondentów. 42 
proc. uważa, że w ich zakładzie 
pracy „S” skutecznie informu-
je pracowników o działalności 
związkowej i przyczynia się do 
poprawy warunków pracy i BHP.

Niemal jedna trzecia (29,6 
proc.) ankietowanych działaczy 
wysoko ocenia zaangażowa-
nie swojego regionu w pozy-
skiwanie środków z funduszy 
unijnych. Najwyżej oceniony 
został tutaj przez swoich dzia-
łaczy Region Gdański (71,8 
proc. najwyższych ocen). 

Jeżeli chodzi o media związ-
kowe, to członkowie „Solidarno-
ści” najczęściej korzystają z „Ty-
godnika Solidarność”, niewiele 
ustępują mu regionalne biuletyny 
„S”. Periodyki te systematycznie 
są czytane przez ok. 80 proc. 
działaczy. Poważne znaczenie 
mają także media elektroniczne: 
strona internetowa rodzimego 

regionu, „Serwis Informacyjny 
Solidarności” oraz strona inter-
netowa Komisji Krajowej „S’. 
W takiej samej kolejności w za-
leżności od źródeł uszeregowano 
poziom informacji przekazywa-
nej przez media związkowe.

Związek a kryzys

Aż 67,1 proc. ankietowanych 
potwierdziło, że światowy kry-
zys finansowy już ma lub będzie 
miał wpływ na sytuację rodzi-
mego zakładu pracy. Region 
Gdański pod względem procen-
tu tego typu opinii znalazł się na 
trzecim miejscu w kraju. Wpływ 
na to ma przede wszystkim sytu-
acja w przemyśle stoczniowym 
i upadek Stoczni Gdynia. Na 
niechlubnych czołowych miej-
scach znalazły się także regio-
ny: Podbeskidzie, Śląsk Opolski 
i Region Śląsko-Dąbrowski oraz 
Pomorze Zachodnie. W naszym 
Regionie najwięcej działaczy 
odczuwa także w swojej branży 
zniechęcenie, apatię i spadek 
nastrojów, związany ze skutka-
mi kryzysu. 

Region Gdański zajmu-
je także trzecią pozycję pod 
względem odsetka osób, które 
przyznają, że ich firma w ostat-
nim okresie zwolniła więcej 
pracowników niż zwykle. W na-
szym Regionie to 41,1 proc., 
nieco więcej tego typu deklara-
cji zgłosili działacze ze Śląska 
Opolskiego i Małopolski.

W ogromnym i dużym stop-
niu według deklaracji ankieto-
wanych kryzys odbił się na oso-
bistej sytuacji finansowej ponad 
jednej trzeciej z nich (38,4 
proc.), zaś w minimalnym 46,2 
proc. Jedynie jeden na sześciu 
badanych nie odczuł jego kon-
sekwencji (15,5 proc.). Wzrasta 
odsetek osób, które zadeklaro-
wały, że w ostatnim czasie ich 
rodzinom żyje się źle. Najwię-
cej jest ich w Regionie Gorzów 
Wielkopolski (29 proc.) i w Re-
gionie Podbeskidzie (20,6 
proc.). Na dziewiątym miejscu 
pod tym względem znalazł się 
Region Gdański z  13,2 proc.

Związek a PRL

Wpływ kryzysu rzutuje na 
sposób patrzenia na zmiany 
gospodarcze zapoczątkowane 
w 1989 roku. Aż 77,5 proc. an-
kietowanych działaczy uważa, 
że w wyniku tych zmian prze-
ciętni ludzie są coraz biedniejsi, 
a bogaci się nieliczna grupa za-
możnych. Co dziesiąty badany 
uważa zaś, że wszyscy ludzie są 
coraz bogatsi. Także 62,1 proc. 
respondentów uważa, że aktu-
alnie ubóstwo jest większym 
problemem niż w okresie PRL, 

przeciwnego zdania jest 14 proc., 
zaś 10,9 proc. sądzi, że poziom 
ubóstwa się nie zmienił.

Przy pytaniu o udział w pro-
testach antyrządowych przed 
1989 rokiem najwięcej działa-
czy potwierdziło swą aktywność 
w tym względzie w Regionie 
Gdańskim (82,4 proc.), następ-
nie w Toruńsko-Włocławskim 
(78 proc.) i w Regionie Dolny 
Śląsk (75,9 proc.) Najmniejszy 
odsetek kombatantów anty-
komunistycznych udzielał od-
powiedzi w Regionie Gorzów 
Wielkopolski, jednak i tam była 
to ponad połowa ankietowanych 
(52,5 proc.). W skali kraju udział 
w protestach antykomunistycz-
nych brało udział 68,2 proc. 
działaczy Związku.

Najwięcej ankietowanych 
uznało, że głównym błędem, 
jaki popełniono w okresie prze-
mian po 1989 roku, było tolero-
wanie korupcji i nieuczciwości 
w polityce (77 proc.), tyle samo 
wskazało także na brak lustracji 
i rozliczeń z przeszłością, a 70 
proc. uznało za największy błąd 
pozwolenie na uwłaszczenie 
nomenklatury PRL i brak deko-
munizacji oraz rozliczenia funk-
cjonariuszy państwowych PRL. 
W tym kontekście aż 72,3 proc. 
działaczy uznało, że nie zosta-
ły dostatecznie wykorzystane 
szanse, jakie dawały przemiany 
ustrojowe po 1989 roku.

Związek a rząd

Aż 85,4 proc. ankietowanych 
działaczy oceniło na niedosta-
tecznie działalność rządu Do-
nalda Tuska, jeżeli chodzi o po-
moc dla branż i zakładów pracy 
zagrożonych skutkami kryzysu. 
Ocenę dostateczną wystawiło 
8,1 proc. respondentów, a dobrą 
1,7 proc. W niemal identycznych 
proporcjach kształtowały się od-
powiedzi na pytanie o ocenę rzą-
du, jeżeli chodzi o ochronę osób 
zagrożonych skutkami kryzysu.

Ponad połowa badanych 
oceniła negatywnie dzisiejszy 
system gospodarczy, sterowa-
ny przez konkurencyjność, wy-
muszający elastyczność i bez-
względny (50,9 proc.). Raczej 
pozytywną ocenę wystawiło 
mu 16,6 proc., a zdecydowanie 
pozytywną tylko 2,3 proc.

Za najlepszy rząd od 1989 
roku ogromna większość dzia-
łaczy „S” uznała rząd Jaro-
sława Kaczyńskiego (48,2 
proc.), ponad dwa razy mniej 
zwolenników zebrał rząd Jana 
Olszewskiego (21,1 proc.), jesz-
cze mniej Jerzego Buzka (17,7 
proc.). Poza tą czołówką noto-
wania procentowe schodziły już 
wyraźnie poniżej 10 proc.

oprac. (jw)

BADANIA SOCJOLOGICZNE

30 lat po Sierpniu
CZY JEST PAN(I) ZADOWOLONY(A) 
ZE SPOSOBU, W JAKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
DZIAŁAŁ W KADENCJI 2006–2010?

I tak, i nie 
(różnie bywa)

28,3% Raczej tak
47,1%

Zdecydo-
wanie
 tak

15,4%Trudno powiedzieć
1,1%

Zdecydowanie nie
1,9%

Raczej nie
6,2%

JAK BY PAN(I) OCENIŁ(A) DZIAŁALNOŚĆ RZĄDU 
DONALDA TUSKA, JEŻELI CHODZI O OCHRONĘ 
OSÓB ZAGROŻONYCH SKUTKAMI KRYZYSU?

Niedostatecznie
85,4%

Dostatecznie
8,1%

Trudno 
powiedzieć

4,8%

Dobrze
1,7%

CZY PANA(I) ZDANIEM METODY DZIAŁANIA 
STOSOWANE PRZEZ „S” W PANA(I) ZAKŁADZIE 
PRACY W MINIONYCH 12 MIESIĄCACH BYŁY?

Skuteczne 
i należy je nadal 

stosować bez 
większych zmian

64,6%

Nieskuteczne 
i w tej kadencji 
trzeba wypra-
cować nowe

22,8%

Trudno
powiedzieć

12,6

JAK PAN(I) OCENIA ZAANGAŻOWANIE 
SWOJEGO REGIONU W POZYSKIWANIU 
ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNIJNYCH?

Odpowiedzi w proc. 
Wysoko, gdyż region 
systematycznie korzysta 
z tej możliwości
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– Zanim zapytam o ocenę 
minionych ośmiu lat, kie-
dy sprawował Pan funkcję 
przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność”, chciałabym 
powrócić do momentu wy-
boru Pana na to stanowisko. 
Początkowo nie planował 
Pan startu w wyborach na 
przewodniczącego.

– Przed 2002 rokiem byłem 
zastępcą przewodniczącego Ko-
misji Krajowej i dlatego uwa-
żałem, że nie powinienem być 
kontrkandydatem ówczesnego 
przewodniczącego Mariana 
Krzaklewskiego. W pierwszym 
rozdaniu startowało kilku kan-
dydatów. Odbyły się wówczas 
trzy nierozstrzygnięte tury głoso-
wania. Gdy doszło do kolejnego 
rozpisania głosowania, zwrócono 
się do mnie, abym kandydował. 
Wyraziłem zgodę. Faktycznie 
moja decyzja zapadła już w trak-
cie zjazdu, wcześniej nie miałem 
zamiaru kandydować, nie prowa-
dziłem kampanii.

– Został więc Pan prze-
wodniczącym największego 
w Polsce związku zawodowe-
go trochę z zaskoczenia. Nie 
była to chyba łatwa decyzja, 
zważywszy, że gdy obejmował 
Pan funkcję przewodniczą-
cego, Związek był w trudnej 
sytuacji. W sondażach miał 
bardzo słabe notowania.

– Z całą pewnością funkcja 
przewodniczącego Komisji Kra-
jowej „Solidarności” to dla mnie 
wielki honor i zaszczyt. Rzeczy-
wiście jednak, gdy ją obejmowa-
łem, nasz Związek był w trudnej 
sytuacji. Właśnie zaczął płacić 
wysoką cenę za zaangażowanie 
w tworzenie Akcji Wyborczej 
Solidarność, a co za tym idzie 
– za reformy, które wprowa-
dził AWS. Doszło do tej kolizji, 
przed którą zawsze przestrzegał 
nas Jan Paweł II, że angażowa-
nie się w politykę, polegające 
na współtworzeniu podmiotów 
sprawujących władzę, jest nie 
do pogodzenia z istotą związku 
zawodowego. Obejmując funk-
cję przewodniczącego w 2002 
roku deklarowałem odejście 
od polityki poprzez stworzenie 
właściwych relacji pomiędzy 
Związkiem a polityką. 

– Dzięki takiemu podejściu 
udało się nie tylko zahamować 
spadek w sondażach, ale i uzy-
skać znaczny wzrost zaufania 
społecznego, który obecnie wy-
nosi blisko 40 procent. Oprócz 
zdystansowania się od polityki, 
jakie inne cele postawił Pan 
wówczas przed sobą? 

– O sile związku zawodo-
wego decydują trzy czynniki: 
liczebność, profesjonalizm 
działaczy oraz finanse. Gdy 
obejmowałem stanowisko prze-
wodniczącego „Solidarności” 
jako główny priorytet i całego 
Związku wskazywałem budowę 
struktur i zatrzymanie spadku 
liczebności. Okres transfor-
macji ustrojowej trwał, nastę-
pował zanik jednych branż, 
powstawały nowe. Musieliśmy 
tworzyć Związek w nowych 
obszarach. Takim szczególnym 
wyzwaniem dla nas stał się 
sektor usług, a przede wszyst-
kim handel i ochrona. Udało 
się nam zbudować struktury 
Związku w sieciach hipermar-
ketów i w firmach ochroniar-
skich. W trakcie ostatniej ka-
dencji zapisało się do naszego 
Związku około 100 tysięcy 
nowych członków. Niestety, re-
strukturyzacja takich branż, jak 
choćby przemysł stoczniowy, 
spowodowała, iż wielu naszych 
członków straciło pracę, co było 
dla nas wielkim dramatem. 

– Jakie działania zostały 
podjęte, aby zahamować spa-
dek liczby członków?

– Rozwój Związku był prio-
rytetem również wcześniej, ale 
za mojej kadencji osoba od-
powiedzialna za jego rozwój 
weszła do składu Prezydium 
Komisji Krajowej. Stworzyli-
śmy osobny dział. Jego funk-
cjonowanie budziło mniejsze 
czy większe emocje. Jednak 
trzeba przypomnieć, że zgod-
nie ze statutem członków do 
Związku przyjmują organiza-
cje zakładowe. Pozyskiwanie 
członków musi być prowa-
dzone w terenie, wśród ludzi. 
Z poziomu Komisji Krajowej 
możemy podejmować pewne 
akcje, szkolenia, ale to wszyst-
ko będzie się sprowadzało do 
wspomagania działań prowa-
dzonych w regionach i organi-
zacjach zakładowych. W Ko-
misji Krajowej organizowane 
były działania ogólnopolskie, 
na przykład kampania „Zor-
ganizowani mają lepiej”, za-
chęcająca do wstąpienia do 
NSZZ „Solidarność”. Również 
wejście Związku do nowych 
branż, np. firm ochroniarskich, 
to zasługa akcji przygotowanej 
i zorganizowanej przez pra-
cowników Komisji Krajowej.

– Jako drugi element siły 
Związku wymienił Pan profe-
sjonalizm działaczy i pracow-
ników. Co udało się zrobić 
w tym względzie?

– Kompetencje merytoryczne 
działaczy związkowych powin-
ny być odpowiednie do szczebla 
funkcjonowania. Innych kwali-
fikacji potrzebują działacze or-
ganizacji zakładowych, innych 
natomiast osoby pracujące 
na szczeblu regionalnym czy 
krajowym. Oprócz doświad-
czenia zdobywanego w pracy 
związkowej ważnym elemen-
tem profesjonalizacji Związku 
są szkolenia. Zadaniem Działu 
Szkoleń Komisji Krajowej jest 
opracowywanie programów 
i szkolenie trenerów związ-
kowych z poziomu regionów. 
Dużym wsparciem w realizacji 
zadań Związku, zwłaszcza tych 
szkoleniowych, są fundusze 
unijne. Udało nam się zbudo-
wać profesjonalny zespół pra-
cowników, którzy zajmują się 
aplikowaniem i prowadzeniem 
programów unijnych. Ilość środ-
ków, które pozyskaliśmy na po-
ziomie nie tylko krajowym, ale 
w ogóle w Związku, jest liczona 
w wielu milionach złotych. 

– Bardzo ważną rzeczą dla 
każdej organizacji jest jej wi-
zerunek w mediach. Co w tym 
względzie udało się zrobić?

– „Solidarność”, broniąc pra-
cowników, czy  chce, czy nie, 
musi się narażać elitom politycz-
nym i gospodarczym. Dlatego 
nie liczmy na obiektywizm lub 
neutralność mediów. Antyzwiąz-
kowe krucjaty są częścią naszej 
rzeczywistości. Media publiczne, 
z przyczyn politycznych, a me-
dia prywatne, z kolei z przyczyn 
ideologicznych, traktują Związek 
i postulaty związkowe jako stają-
ce w kolizji z interesami swoich 
mocodawców. Media żyjące 
z reklamy w sposób oczywisty 
raczej sprzyjają kapitałowi, a nie 
pracy. Dlatego tak ważna jest in-
formacja wewnątrzzwiązkowa. 
Mimo dużych problemów uda-
ło nam się utrzymać „Tygodnik 
Solidarność”. Utworzyliśmy 
„Serwis Informacyjny Solidar-
ności” według pomysłu Jacka 
Rybickiego. „SIS” regularnie co 
tydzień dociera pod kilkanaście 
tysięcy adresów e-mailowych 
w całej Polsce, począwszy od 
regionów, poprzez komisje 
zakładowe, a skończywszy na 
dużej rzeszy indywidualnych 
odbiorców. Unowocześniliśmy 
również naszą stronę interne-
tową, obok nowego projektu 
graficznego posiada ona szereg 
nowoczesnych i funkcjonalnych 
rozwiązań. 

– W ostatnich latach wi-
doczna jest zmiana metod, 

jakimi posługuje się Związek, 
chcąc dotrzeć z informacją do 
opinii publicznej. Prowadzone 
są między innymi profesjonal-
ne kampanie społeczne.

– Na początku poprzedniej 
kadencji wyznaczyliśmy kie-
runki naszych działań, które 
obejmowały takie obszary, jak 
systematyczny wzrost wyna-
grodzeń, obronę podstawowych 
praw pracowniczych i związ-
kowych oraz rozwój Związku. 
Pierwsza kampania społeczna, 
którą przeprowadziliśmy, do-
tyczyła obrony kodeksu pracy, 
następna nosiła tytuł „Niskie 
płace barierą rozwoju Polski”, 
potem były: „Polska przyjazna 
pracownikom”, „Godna praca – 
godna emerytura”, „Solidarność 
na kryzys”. Obecnie jest prowa-
dzona kampania „Zorganizowa-
ni mają lepiej”. Przy tworzeniu 
tych kampanii współpracujemy 
z profesjonalną firmą dorad-
czą S.Partner. Nasze kampanie 
poparte są raportami i opraco-
waniami eksperckimi. Mamy 
w Związku zespół doskonałych 
ekspertów z zakresu ekonomii, 
prawa pracy, rynku pracy, ale 
też współpracujemy z eksperta-
mi zewnętrznymi. Przykładem 
takiej wspólnej pracy jest raport 
„Praca polska 2010”, który jest 
analizą dzisiejszej sytuacji świa-
ta pracy, zagrożeń dla pracowni-
ków i dla rozwoju kraju. 

– Trzecim elementem siły 
każdej organizacji są jej zaso-
by finansowe. W jakiej kondy-
cji finansowej przekazał Pan 
Związek swojemu następcy?

– Obecnie „Solidarność” na 
poziomie krajowym znajduje 
się w dobrej sytuacji finansowej. 
W czasie minionych ośmiu lat 
udało się uporządkować wiele 
spraw. Jeszcze jako zastępca 
Mariana Krzaklewskiego piloto-
wałem wspólne przedsięwzięcie 
ze szwajcarską firmą ubezpie-
czeniową Zurich, polegające na 
pozyskiwaniu członków do II 

filaru w systemie ubezpieczeń 
emerytalnych. Przyniosło to „So-
lidarności” 10 milionów dolarów. 
Kiedy zostałem przewodniczą-
cym Związku, dobiegały końca 
procesy rewindykacji majątku 
związkowego. Utworzyliśmy 
spółkę Dekom, której celem było 
zagospodarowanie odzyskanych 
obiektów. Obecnie spółka De-
kom wnosi bardzo poważny 
wkład do budżetu Komisji Krajo-
wej. Również wartość obiektów, 
którymi dysponujemy, przez te 
kilka lat znacznie wzrosła. Daje 
to poczucie bezpieczeństwa i sta-
bilności finansowej na poziomie 
krajowym. 

– W czasie Pana kadencji 
udało się również wyremon-
tować historyczną Salę BHP. 

– Sala BHP to jeden z naj-
ważniejszych symboli „Soli-
darności”. W 2004 roku udało 
się doprowadzić do przekazania 
aktem notarialnym przez spółkę 
Synergia Sali BHP Komisji Kra-
jowej. Sala była w bardzo złym 
stanie technicznym i wymagała 
gruntownego remontu. Koszto-
wał on blisko 11 mln zł, z czego 
około 5 mln złotych, w ratach, 
dostaliśmy z Ministerstwa Kul-
tury, część środków przekazali 
darczyńcy, ponad 4 mln wyło-
żyła Komisja Krajowa.

– Temat Sali BHP dopro-
wadził nas do sprawy bardzo 
ważnej w Pana działalności 
jako przewodniczącego Ko-
misji Krajowej, a mianowi-
cie do dbałości o wartości, 
na których opiera się NSZZ 
„Solidarność”.

– Wartości to fundament. Nie 
ma „Solidarności” bez wartości. 
Bez wartości nie ma poczucia 
wspólnoty, także wspólnoty 
narodowej. Patriotyzm to przy-
znanie do wartości. W 2003 
roku pojechaliśmy do Watyka-
nu w 25 rocznicę pontyfikatu 
Jana Pawła II. Papież wygłosił 
wówczas pamiętne przemówie-
nie do „Solidarności”, które jest 
dla nas jego swoistym testa-
mentem. Ojciec Święty mówił 
o mankamentach naszej dzisiej-
szej rzeczywistości, o dużych, 
często nowych, zagrożeniach 
dla godności pracownika. Prze-
strzegał nas przed wikłaniem 
się w politykę, polegającym 
na współtworzeniu podmiotów 
sprawujących władzę, równo-
cześnie nakazywał zabieranie 
głosu w sprawach dotyczących 
pracowników i ich rodzin.

Rozmawiała 
Małgorzata Kuźma

Druga część wywiadu 
z Januszem Śniadkiem ukaże 
się w styczniowym numerze 
„Magazynu Solidarność”

Liczebność, profesjonalizm, finanse, 
ale przede wszystkim wartości
O kondycji, w jakiej przekazał NSZZ „Solidarność” swojemu następcy, rozmawiamy 
z JANUSZEM ŚNIADKIEM, który przewodniczył Komisji Krajowej przez dwie kadencje
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Rada Sekcji Oświaty i Wy-
chowania Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”, 
obradująca 9 listopada 
2010 roku, po raz kolejny 
krytycznie odniosła się do 
obowiązku realizacji do-
datkowych dwóch niepłat-
nych godzin tygodniowo. 

Niepokój Rady Sekcji 
budzi również bałagan 
prawny spowodowa-

ny zbyt późnym wydawaniem 
przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej aktów prawnych. 
Brak precyzyjnych zapisów na-
uczycielskiego prawa  tak bardzo 
zbulwersował związkowców, że 
postanowili zwrócić się do parla-
mentarzystów Pomorza o inter-
wencję w Sejmie w tej sprawie.  

Nieobecni posłowie

Zarzuty pod adresem MEN zo-
stały dostarczone do biur  poszcze-
gólnych partii i do wojewody. 

Związkowcy sformułowali 
sześć zarzutów:
� Bałagan prawny towarzy-

szący wprowadzaniu kolej-
nych aktów prawnych.

� Chaos towarzyszący reali-
zacji dodatkowych, nie-
płatnych godzin z Karty 
nauczyciela.

� Zagrożenie spowodowane 
brakiem należytego przygoto-
wania procedur dot. obniżenia 
wieku obowiązku szkolnego.

� Narastająca biurokracja.
� Psucie poziomu nauczania 

poprzez umożliwienie pro-
mocji z oceną niedostatecz-
ną, niekorzystne zmiany 
programowe.

� Brak rzeczywistego dialogu 
ze środowiskiem oświaty, 
odejście od corocznych ne-
gocjacji regulaminów wy-
nagrodzeń, od opiniowania 
projektów organizacji szkół, 
ciągłe zasypywanie projek-
tami nowych rozwiązań. 
Do Biura Regionu Pomor-

skiego PO udały się Bożena 
Brauer i Hanna Minkiewicz 
z Komisji Międzyzakładowej 
Oświaty i Wychowania  „Soli-
darności” w Gdańsku. Niestety, 
posłanka Agnieszka Pomaska 
nie miała czasu na rozmowy ze 
związkowcami. Materiały do-
tyczące sytuacji oświaty zostały 
przekazane na ręce sekretarki. 
Następnie delegacja pojechała do 
biura Zarządu Okręgowego PiS. 
Posła Andrzeja Jaworskiego nie 
było w biurze, jednak sekretarka 
była uprzedzona o fakcie, że 
tego dnia przybędą związkow-
cy z „Solidarności” oświatowej. 
Zapewniła, że pakiet materiałów 
zostanie przekazany posłowi. Po-
sła Jerzego Borowczaka  dzia-
łaczki Związku  spotkały na ulicy, 
przed gmachem „Solidarności”. 
Były związkowiec zapewnił, że 

Swoje spojrzenie na dziedzictwo i dzień dzisiejszy „Soli-
darności” zaprezentowali 21 listopada w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Gdyni Chyloni młodzi ludzie ze szkół pod-
stawowych, gimnazjów i liceów.

Wnioski grupy uczniów szkół podstawowych 
„Solidarność” to: demokracja; patriotyzm; niezależność; otwartość; odpo-
wiedzialność ; pomoc; odwaga; sprawiedliwość. 

Wnioski grupy uczniów szkół gimnazjalnych
Gdyby nie było Sierpnia 1980, to: nie byłoby wolnych związków zawodo-
wych; nie byłoby wolności słowa; nie byłoby możliwości upominania się o to, 
co dobre; nie byłoby równouprawnienia; nie byłoby wolności gospodarczej, 
rynkowej; nie byłoby wolności wyboru, wyznania, nie byłoby wzorca 
budowania jedności; nie byłoby otwartych granic; nie byłoby „jesieni ludów” 
w Europie Środkowo-Wschodniej; nie byłoby ludzi, którzy przypisują sobie za-
sługi i zyskują popularność dzięki „Solidarności”; nie byłoby nadziei, że będzie 
lepiej; byliby więźniowie polityczni; nie byłoby możliwości funkcjonowania 
opozycji; nie byłoby godnych warunków pracy i płacy.

Wnioski grupy uczniów liceów
Czy „Solidarność” jest dalej solidarna? Jak powinno być?: obrona 
praw pracownika; wierność wartościom; związek powinien wysuwać 
żądania w obronie praw człowieka. 
Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?: środek stał się celem; mniej-
sza skuteczność w obronie pracowników; zbyt duży bagaż tradycji. 
Co zrobić?: być bliżej człowieka; działać skuteczniej; konieczność jedności 
w ruchu związkowym; konieczna większa odpowiedzialność rządzących Polską.

MAŁGORZATA BALSEWICZ, nauczyciel historii 
w Gimnazjum nr 4 w Gdyni

– Młodzi ludzie w Gdyni naprawdę żyją najnowszą, po-
wojenną historią Polski. Moje gimnazjum mieści się na Gra-
bówku, gdzie pamięć o wydarzeniach Grudnia 1970 i Sierp-
nia 1980 jest bardzo żywa wśród mieszkańców tej dzielnicy. 
To przekłada się na zainteresowania młodzieży. Takie spotka-
nia mają służyć kształtowaniu otwartości umysłów młodych 
ludzi w patrzeniu na historię, także poprzez pryzmat dnia 
dzisiejszego. Nie musiałam przygotowywać moich uczniów 
do tej debaty, oni sami szukali potrzebnych materiałów. To 
wielka przyjemność patrzeć na młodzież, dla której historia 
ojczyzny jest ważna i która prawdopodobnie będzie chciała 
przenieść to patrzenie na następne pokolenie.

Sierpień jak żywy

Młodzież wspólnie obejrzała film dokumentalny o powstaniu 
NSZZ „Solidarność”, a następnie w grupach wiekowych 

rozpoczęła dyskusję o tym, co w „Solidarności” było i jest waż-
ne, co dzisiaj jest dla nas jej dziedzictwem i co by było, gdyby nie 
było sierpniowego zrywu w 1980 roku. 

Nad tym ostatnim problemem zastanawiali się gimnazjaliści. 
Uczniowie szkół podstawowych próbowali zdefiniować, czym jest 
„Solidarność”, zaś licealiści rozważali, czy „Solidarność” jest dalej so-
lidarna i jak widzą receptę na dobrą przyszłość Związku. Każdej grupie 
młodzieży towarzyszyli działacze NSZZ „Solidarność”, którzy współ-
tworzyli Związek i sami uczestniczyli w strajkach 1980 roku i do ich 
rady oraz doświadczenia często odwoływali się młodzi dyskutanci.

Przed podsumowaniem debaty obejrzano film stworzony wspólnie 
przez uczniów kilku szkół gdyńskich, w którym tropili oni ślady Sierpnia 
1980 roku. W interesujący, subiektywny sposób Mariusz Jakubowski 
z X LO, Maciej Liszewski z IX LO oraz Maciej Filip z II LO spojrzeli 
na wydarzenia sprzed trzydziestu lat tak, jakby stało się to wczoraj. 

Debatę zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni Chyloni 
oraz Koło Młodych Gdynian. Brali w niej udział uczniowie gdyńskich 
szkół: SP nr 40, gimnazjów nr 1, 4, 11, 18, Gimnazjum „Liber”, II 
i IX LO oraz Szkoły Hotelarsko-Gastronomicznej. (jw)

zapozna się z materiałami doty-
czącymi oceny prac MEN. Był 
zdziwiony problemami związa-
nymi z oświatą podnoszonymi 
przez Związek.  Wojciech Ksią-
żek, przewodniczący RSOiW 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, 
z Kazimierzem Stoltmannem, 
przewodniczącym KM POiW 
NSZZ „Solidarność” Ziemi Ko-
ścierskiej, z postulatami oświa-
towej „Solidarności” udali się do 
wojewody pomorskiego Roma-
na Zaborowskiego. Inni związ-
kowcy odwiedzali w tym czasie 
biura poselskie SLD i PSL. 

Godziny 
do odpracowania 

Podczas konferencji praso-
wej zorganizowanej przez Radę 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
krytykowano przede wszystkim 
konieczność odpracowywania 
dodatkowych dwóch godzin 
z art. 42 Karty nauczyciela. 

Genezą wprowadzanych 
zmian były negocjacje płaco-
we związków zawodowych ze 
stroną rządową w połowie 2008 
roku. Władze zobowiązały się 
wówczas do znacznego podnie-
sienia wynagrodzenia nauczy-
cieli w roku 2010 i następnych, 
w zamian za co nauczyciele 
zostali zobowiązani do zwięk-
szonej pracy, początkowo tyl-
ko w roku szkolnym 2009/10, 
a następnie w 2010/11. Nie bez 
znaczenia było też wprowadze-
nie obowiązku szkolnego dla 
dzieci 6-letnich, co wymagało 
zwiększonej liczby nauczycieli. 
Jednak rzeczywistość okazała 
się inna, w roku 2009 nie było 
już mowy o znacznym zwięk-
szeniu wynagrodzenia. Przesa-
dą jest mówienie o podwyżce 
od 1 października w wysokości 
7 procent, bo rekompensuje ona 
jedynie wprowadzenie kolejnej 
godziny obowiązkowej. 

Na skutek tego, że strona 
rządowa nie wywiązała się z za-
powiedzi podwyżek płacowych 
przedstawiciele Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” podczas spotkania 27 sierp-
nia 2009 roku zaproponowali 

zniesienie przepisów odnośnie 
rozliczania dwóch dodatkowych 
niepłatnych godzin. 

 
Odpowiedzialny 
dyrektor 

– Sprzeczności w ustawie 
jest dużo – mówi Bożena Brauer. 
– Nie wyjaśniono, ile czasu kon-
kretnie powinny trwać zajęcia: 
45 minut czy godzinę. Odpowie-
dzialnych za taką interpretację 
prawa uczyniono dyrektorów. 

Jak pokazuje praktyka, dyrek-
torzy nie wiedzą nadal, jak zago-
spodarować dodatkową godzinę. 
Często poleca się nauczycielom, 
aby sami wyszukiwali zajęcia, 
które mogliby zaproponować 
uczniom. W wielu szkołach brak 
chętnych uczniów do tego typu 
zajęć. Rada Sekcji zobowiązała 
prezydium do zbadania możli-
wości wystąpienia przeciwko 
zapisom Karty nauczyciela do 
rzecznika praw obywatelskich, 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, sądu pracy bądź 
międzynarodowych organizacji 
związkowych. 

Wycieczki bez zapłaty?

Inny punkt zapalny w oświa-
cie to zmiany w art. 35 ustawy 
Karta nauczyciela. Rada Sekcji 
domaga się od MEN opracowa-
nia wykładni, mającej na celu 
zagwarantowanie nauczycielom 
prawa do otrzymywania zapła-
ty za zaplanowane nadgodziny, 
niezrealizowane z niezawinio-
nych przez nich powodów, np 
z powodu Dnia Edukacji Naro-
dowej, wycieczek szkolnych, 
wyjazdów na zawody sportowe 
czy w związku z udziałem w pla-
nowanych konferencjach zawo-
dowych czy podczas rekolekcji. 

– Zabieranie nauczycielom 
pieniędzy, gdy jako opiekuno-
wie jadą na wycieczki z klasą, 
jest zupełnie nieetyczne i nie-
zrozumiałe  – mówił Kazimierz 
Stoltmann. –  Nauczyciele 
zarabiają na tyle niewystar-
czająco, że nie godzi się, aby 
zabierać im jeszcze zapłatę za 
zaplanowane nadgodziny. 

 (dtg)

Związkowcy u parlamentarzystów 
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Posła Jerzego Borowczaka  działaczki Związku  spotkały na ulicy.
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Grudzień ’70 

Adam Gotner w grudniu 
1970 r. miał 25 lat. 17 grudnia 
rano wysiadł na peronie Gdynia 
Stocznia. Znalazł się w tłumie 
stoczniowców i portowców, 
którzy chcieli iść do pracy. Nie 
mieli jak, bo w ich stronę skie-
rowali lufy karabinów żołnie-
rze znajdujący się w czołgach, 
transporterach wojskowych, 
helikopterach. Adama Gotne-
ra dosięgło sześć kul. Przeżył, 
ale ciężar tamtych tragicz-
nych wydarzeń wywarł piętno 
na całe jego życie. Pracował 
wtedy w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, a wieczo-
rowo uczęszczał do Technikum 
Budowy Okrętów w Gdańsku. 
Dlatego pamięta to, co działo 
się w i Gdańsku, i Gdyni. 

Poniedziałek, 
14 grudnia 1970 r.

Po pracy pojechałem na zaję-
cia do Technikum Budowy Okrę-
tów. Uczyłem się tam wieczoro-
wo. Postanowiliśmy z kolegą 
Zygmuntem zobaczyć, co dzieje 
się w Gdańsku. Spałowali nas już 
na Błędniku, Zygmunt potem na-
mawiał mnie, żebym przenoco-
wał u niego, ale ja nie chciałem, 
tłumaczyłem, że następnego dnia 
muszę iść do pracy. 

GRUDZIEŃ

Postanowiłem iść na dwo-
rzec. Ludzie uciekali do tunelu 
dworca przed milicją. Nagle 
zobaczyłem oficera wojsk lot-
niczych, który próbował za-
trzymać uciekających. Wołał do 
nich: „Nie idźcie tam, bo was 
zagazują!”. Ale nikt go nie słu-
chał. Usiadł więc zrezygnowa-
ny na ławce. Twarz miał taką, 
jakby coś ważnego przegrał. 

Naprzeciwko dworca PKP 
w Gdańsku był dawniej hotel 
Monopol. W sklepach znaj-
dujących się obok milicjanci 
wybijali szyby. Byłem zszo-
kowany. 

Mieszkałem wtedy na kwate-
rze w Gdyni Orłowie. Do domu 
wróciłem dopiero po 22. Wszyscy 
na mnie czekali, bo to było dosyć 
późno na powrót ze szkoły. Roz-
mawialiśmy potem długo z kole-
gami o tym, co działo się w Gdań-
sku. Doszliśmy do wniosku, że 
skoro zadymy były w Gdańsku, 
to będą też w Gdyni. 

Wtorek, 15 grudnia 
1970 r.

Pojechałem ze Zdzichem 
do szkoły we Wrzeszczu. Na-
gle jednak zauważyliśmy nad 
Gdańskiem jakieś łuny świetli-
ste. Chcieliśmy zobaczyć, co się 
tam dzieje, ale postanowiliśmy 
wpaść najpierw do szkoły. Tam 
wisiała już na drzwiach kartka, 
że zajęcia są odwołane. 

Kiedy wsiadaliśmy do po-
ciągu na przystanku Gdańsk 
Politechnika, cały był zapcha-
ny ludźmi. Byli tam głównie 
stoczniowcy, wszyscy byli 
brudni, mieli załzawione oczy. 
Wysiedl iśmy w Gdańsku 
Głównym, ale nagle zatrzymał 
nas kordon milicji. Ludzie bali 
się przejść przez ulicę, widząc 
pałki i tarcze milicjantów, a oni 
zachęcali do tego. Zdecydo-
wała się wyjść jakaś kobieta, 
wtedy milicjanci spałowali ją, 
a ludzie rzucili się na nich. 

Widziałem płaczącego 
młodego żołnierza. Klęczał 
na ziemi i szlochał, ukrywa-
jąc twarz w dłoniach. Zrobił 
znak krzyża. Ludzie mówili, 
że przejechał człowieka. Był 
dowódcą transportera wojsko-
wego. Mówił, że nie chciał… 
Wszyscy patrzyli na niego. 
Ale nikt go nie atakował. Było 
mi go żal. Służyłem wcześniej 
w wojsku i wiem, że nie moż-
na odmówić wykonania rozka-
zu. Nie chciałbym być na jego 
miejscu. 

Potem znalazłem się w holu 
dworca  w Gdańsku. Na ziemi 
leżały wieńce kwiatów. Spo-
strzegłem, że spod nich wypły-
wa krew. Leżał tam zmiażdżo-

ny przez transporter człowiek. 
Też młody. 

Potem znaleźliśmy się koło 
hotelu Monopol. Goniła nas 
milicja. Stał tam taki „gap”. 
Nie uczestniczył w zadymie, po 
prostu się patrzył. W pewnym 
momencie milicjanci zaczęli 
okładać go pałami, a Zdzichu 
spytał się mnie: „Czego oni od 
niego chcą, przecież on tylko 
stał?”. Po drugiej stronie ulicy 
zdarzeniu przypatrywała się 
grupa około 150 osób. Wszy-
scy obserwowali bitego przez 
milicję. Spałowany powłóczył 
nogami, łapał się ściany, chciał 
dojść do ludzi. Ale kiedy mu 
się to w końcu udało, ktoś 
krzyknął, że to ormowiec, 
więc ludzie zaczęli go okładać 
pięściami, kopać.  Był strasz-
nie zmasakrowany, miał krew 
na twarzy. Jakiś mężczyzna 
powiedział, żeby sprawdzić 
mu dokumenty. Zdzichu po-
ciągnął mnie za rękę: „Stary, 
chodź, idziemy”. Spanikował. 
Potem przyznał się, że miał le-
gitymację partyjną. Bał się, że 
go zabiją.

Czwartek, 17 grudnia 
1970 r.

Wstaliśmy rano jakoś wcze-
śniej, wykąpaliśmy się, zało-
żyliśmy czystą bieliznę. Tak 
na wszelki wypadek. Gdyby 
nam się coś stało, żeby nie 
było wstydu. Nie rozmawiali-
śmy ze sobą. Dzień wcześniej 
wysłuchaliśmy apelu Stanisła-
wa Kociołka, żeby wszyscy 
wrócili spokojnie do pracy. 
Poszedłem do Zdzicha do 
domu w Sopocie Kamiennym 
Potoku.  On nie chciał mnie 
puścić, bo słychać było warkot 
jadących wozów wojskowych. 
Nie wróżyło to dobrze. 

Kiedy wróciłem do Gdyni 
Orłowa, koledzy mnie opie-
przyli, że za długo mnie nie 
było. Martwili się o mnie. 
Kiedy znalazłem się na dwor-
cu Wzgórze Nowotki (dziś o. 
Maksymiliana Kolbego) usły-
szałem komunikat, że praca 
jest przerwana, a stoczniowcy 
mają wracać do domu. Było 
mnóstwo ludzi, nikt się nie 
ruszał. Byłem ze Stachem. 
Przeskoczyłem za nim przez 
płot. Oparliśmy się o barierki. 
Wtedy rozległy się strzały. 

Kiedy zostałem trafiony 
kulą, pochylałem się nad czło-
wiekiem, który padł. Nagle 
poczułem, że nie mogę nabrać 
powietrza w płuca, nie mogę 
oddychać. Chciałem mu po-
móc, pamiętam, jak w konwul-
sjach umierał, ale za chwilę sam 
musiałem walczyć o życie. Pa-

miętam te serie wystrzałów 
z czołgów. Szedłem po leżących 
ludziach. Zataczałem się. To 
było straszne, myślałem, żeby 
nie upaść. W głowie kołatała mi 
myśl, że kiedy upadnę, zostanę 
zadeptany. Nagle poczułem, że 
czyjeś ręce biorą mnie pod ra-
mię. To koledzy mnie złapali. 
I zanieśli do samochodu. Pa-
miętam, była to nyska.

W samochodzie leżało wie-
le osób. Powieźli nas do szpi-
tala. Potem dowiedziałem się, 
że był to pierwszy transport 
rannych. Na miejscu okazało 
się, że szpital jest okrążony 
przez wojsko. Jakiś żołnierz 
przystawił mi do skroni pi-
stolet. Usłyszałem za plecami 
czyjś głos: „Zostawcie, ranni 
należą do nas”. Pielęgniarki 
i lekarze nas uratowali. Po la-
tach przeczytałem gdzieś, że 
szpitale były przygotowane 
na przybycie rannych. Pewnie 
dostali informacje od Służby 
Bezpieczeństwa.

Koniec grudnia 1970 r.

Miałem szczęście. Sze-
fem ortopedii był wtedy dr 
Teleszyński, który przeszedł 
podczas wojny szlak bojowy 
gen. Andersa. Znał rany po-
strzałowe. I nie patyczkował 
się. Jeśli trzeba było usunąć 
nawet kawał „mięcha”, decy-
zja była szybka.  Mnie dener-
wowało, że podczas obchodu 
lekarze koncentrowali się na 
moich plecach. A przecież 
widziałem, patrząc na swoją 
klatkę piersiową, kiedy zdjęto 
mi opatrunki, że z przodu mam 
dziury po kulach. Odwróciłem 
się, zobaczyłem, że coś się 
rusza. Lekarz powiedział mi, 
że to płuco. W plecach mia-
łem wyrwę wielkości dwóch 

ADAM GOTNER

Noszę w sobie rany

Adam Gotner

pięści. Jeszcze dziś można by 
zmieścić w nich chyba jabłko. 

Marzec 1971 r.

Wyszedłem jako jeden 
z pierwszych ze szpitala. To był 
taki mały spisek między dokto-
rem Okoniewskim a moją żoną. 
W domu szybciej dochodziłem do 
zdrowia. A w marcu poszedłem 
do szkoły. Pamiętam wyraz twa-
rzy nauczycielki, kiedy mnie zo-
baczyła. Cofnęła się przerażona. 
A potem tak jakoś ciepło powie-
działa, żebym usiadł. Rozmawia-
liśmy wtedy w szkole o tym, co 
się wydarzyło. Na innych lekcjach 
też. Ze szkołą związane było też 
pewne moje spostrzeżenie. Sie-
działem w ławce z kolegą, który 
zawsze ode mnie ściągał. Ale 
nagle na lekcji języka polskiego 
złapałem w locie jego spojrzenie. 
Spoglądał mi przez ramię, a ja 
miałem pustą kartkę. Nie pisałem, 
byłem zamyślony. On myślał, że 
ja mu nie chcę dać odpisać, a ja 
miałem pustkę w głowie. Zrozu-
miałem, że po tym, co się wyda-
rzyło, nie będę już tym samym 
człowiekiem. Po szkole średniej 
poszedłem na Politechnikę Gdań-
ską. Ale z nauką już nie było tak 
jak wcześniej. I po jakimś czasie 
zrezygnowałem.

Grudzień 1997 r.

Trzy lata temu spotka-
łem Stacha. Rozmawialiśmy 
o Grudniu. Przyznał się, że on 
wtedy spanikował, uciekł, nie 
pomógł. Dziś nie ma to żadne-
go znaczenia, nie mam o to do 
niego pretensji. A do tych, co 
strzelali? Chyba też nie. Byli 
żołnierzami, musieli wyko-
nywać rozkazy. A do tych, co 
wydawali rozkazy...

Olga Zielińska
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W samochodzie leżało 
wiele osób. Powieźli 
nas do szpitala. Potem 
dowiedziałem się, że był 
to pierwszy transport 
rannych. Na miejscu 
okazało się, że szpital 
jest okrążony przez 
wojsko. Jakiś żołnierz 
przystawił mi do skroni 
pistolet. Usłyszałem 
za plecami czyjś głos: 
„Zostawcie, ranni 
należą do nas”. Pielę-
gniarki i lekarze nas 
uratowali. Po latach 
przeczytałem gdzieś, 
że szpitale były przy-
gotowane na przybycie 
rannych. Pewnie dosta-
li informacje od Służby 
Bezpieczeństwa.
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GRUDZIEŃ

Początek grudnia 1970 roku zaczął się spokojnie, byliśmy pod 
wrażeniem wizyty, jaką złożył w tym czasie w naszym kraju 
kanclerz Willy Brandt, który z premierem Józefem Cyran-

kiewiczem podpisali 7 grudnia układ o podstawach normalizacji 
wzajemnych stosunków Polski i RFN. Potwierdzał on granice na 
Odrze i Nysie. Z ulgą i zadowoleniem przyjęli go mieszkańcy 
ziem północnych i zachodnich. O układzie pisały wszystkie agen-
cje światowe, ilustrując swoje informacje zdjęciami klęczącego 
kanclerza Brandta pod pomnikiem Getta Warszawskiego.

Po tym wydarzeniu  myśleliśmy już o nadchodzącej niedłu-
go wieczerzy wigilijnej, choince i prezentach. Jak zawsze w tym 
okresie przy dużych brakach w zaopatrzeniu sklepów liczyliśmy 
na zwiększone dostawy towarów tuż przed świętami. Owszem, tu 
i ówdzie słyszało się o mającej nastąpić podwyżce cen produktów 
spożywczych, lecz dopiero po Nowym Roku. Tę myśl odkładaliśmy 
na później, gdyż przed nami były dni świąteczne i sylwester.

A tu przykra niespodzianka! 12 grudnia media ogłosiły komunikat 
o podwyżce cen  artykułów spożywczych i  niektórych przemysłowych. 
Chyba tylko dla poprawy wrażenia obniżono ceny telewizorów i pralek, 
co odczuliśmy jako kpinę wobec społeczeństwa. Zupełnie niepotrzebnie 
nasze frustracje wywołane podwyżką staraliśmy się niekiedy rozłado-
wać na personelu sklepów, który w niczym nam nie zawinił. 

Pamiętam noc z 13 na 14 grudnia, jechałem wtedy w zatłoczo-
nym pociągu z Poznania do Szczecina. Wszyscy komentowali pod-
wyżki cen, śmiejąc się, że władza wrobiła nas przed świętami. Co 
będzie dalej? Jeden ze starszych pasażerów powiedział mi: „Jak się 
naród śmieje z tego, co go spotkało, to wróżyć może tylko jedno: 
bunt”. Jako młody człowiek (a byłem wówczas studentem Uniwer-
sytetu Poznańskiego), nie bardzo w to wierzyłem. Ale miał rację.

Zaczęło się w Trójmieście. Ówczesne media mówiły o tym, co dzia-
ło się w Stoczni Gdańskiej, o walkach robotników z milicją na ulicach 
miasta, ale bez szczegółów. Natomiast więcej wiadomości przynosiło 
Radio Bałtyk, regionalna rozgłośnia dla całego Wybrzeża. 

Tego tragicznego dnia, 17 grudnia, na przystanku Gdynia Stocz-
nia do robotników idących do pracy milicja i wojsko bez ostrzeżenia 
otworzyły ogień, w tym czasie w Szczecinie doszło do rozruchów, 
a ich centralnym miejscem stał się Komitet Wojewódzki PZPR. 
Spłonął, niebroniony przez wojsko. Tego się nie da zapomnieć, rzu-
cane kamienie i płyty chodnikowe rozbijały szyby nawet na górnych 
piętrach, tłum młodych ludzi wdzierał się do środka, aby wyładować 
swój gniew na władzy, która tak lekceważyła własny naród.

Potem, kiedy nadszedł czas spokoju, zmieniła się władza, dręczy-
ło nas pytanie – dlaczego tak się stało? Jeśli sytuacja ekonomiczna 
kraju wymagała podwyżki cen, to dlaczego nie konsultowano tego ze 
społeczeństwem? Dlaczego dokonano tego w okresie wzmożonych 
zakupów? Drugie pytanie zadawaliśmy tym osobom, które posiadały 
związek z władzą – czy musiano tak bezwzględnie i krwawo tłumić 
bunt społeczeństwa? Nie potwierdziła się plotka, jaka krążyła jeszcze 
długo po wypadkach grudniowych, mówiąca, że niezadowolenie spo-
łeczeństwa tłumili obcy żołnierze w polskich mundurach.

Dziś większość historyków ocenia wydarzenia grudniowe jako 
skutek nieudolności ówczesnej władzy wobec złej sytuacji eko-
nomicznej kraju, która musiała posunąć się do tak drastycznych 
środków, a wobec niezadowolenia społeczeństwa przeciwstawiła 
im milicję i wojsko. Są i tacy historycy, którzy twierdzą, że była to 
prowokacja dla usunięcia rządów ekipy Gomułkowskiej, nie było 
innego sposobu, aby dokonać zmiany władzy w kraju. Nie bardzo 
w to wierzymy. A tak naprawdę jeszcze musi minąć trochę czasu, 
aż cała prawda wyjdzie na jaw. Zbyt jeszcze mało wiemy o źródłach 
tej wielkiej tragedii narodu.

Aleksander Miśkiewicz

Grudzień 1970 
– dlaczego?

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza na uroczystości z okazji 
obchodów czterdziestej rocznicy Wydarzeń Grudniowych, które odbędą się 16 i 17 
grudnia 2010 roku w Gdańsku i Gdyni. Zamieszczamy program uroczystości.

16 grudnia (czwartek)

godz. 10.00 – Gdańsk
� złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców przez pracowni-

ków Stoczni Gdańsk SA 

godz. 16.00 – Gdańsk
� zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na budynku b. KW PZPR 

godz. 16.30 – Gdańsk
� uroczysta msza święta w kościele Świętej Brygidy 
� przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców 
� Apel Poległych, modlitwa, wystąpienia, składanie wieńców i wiązanek kwiatów 
� spotkanie w sali Akwen 

17 grudnia (piątek)

godz. 6.00 – Gdynia
� stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970: Apel Poległych, modlitwa, wystąpienia, składanie 

wieńców i wiązanek kwiatów 

godz. 16.00 – Gdynia
� msza w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
� Gdyńska Droga Krzyżowa 
� ok. 18.30 – pomnik Ofiar Grudnia przy Urzędzie Miasta Gdyni – Apel Poległych, modli-

twa, wystąpienia, składanie wieńców i wiązanek kwiatów 

18 grudnia o godz. 13.30 
przy przystanku SKM 

Gdynia Stocznia (zbieg ul. 
Polskiej, Janka Wiśniewskiego 
i Czechosłowackiej) odbędzie 
się inscenizacja masakry ro-
botników, która miała miejsce 
17 grudnia 1970 roku w tym 
miejscu.

Inscenizacja nosi tytuł 
„Gdynia ‘70. Za chleb i wol-
ność i nową Polskę”. Scena-

Rekonstrukcja 
masakry grudniowej w Gdyni

riusz przygotował Jarosław 
Kuczyński, historyk warszaw-
skiego oddziału IPN.

W rekonstrukcji, w zgodzie 
z prawdą historyczną, weźmie 
udział kilka czołgów i transpor-
terów opancerzonych, a także 
prawdopodobnie śmigłowiec. 
Będą pozorowane strzały z kara-
binów maszynowych oraz dział 
czołgowych, a jako podkład 
dźwiękowy posłużą oryginalne 

dźwięki komunikatów milicyj-
nych i nasłuchów milicyjnych 
krótkofalówek z 17 grudnia 1970 
roku. Ok. 200 aktorów i statystów 
odtworzy zachowania oddziałów 
MO i wojska, a także ludzi zmie-
rzających tego dnia do pracy 
w Stoczni im. Komuny Pary-
skiej. Wydarzenia komentowane 
będą przez lektora, przybliżają-
cego przebieg wydarzeń ranka 
17 grudnia 1970 roku.            �

40 rocznica 
Wydarzeń 
Grudniowych

Informator związkowy z KALENDARZEM 
na rok 2011
Wersja książkowa, format A5 
W oprawie twardej (skóra ekologiczna) – różne kolory
W komplecie z dodatkiem prawnym – książeczka 72 str. 
Zawiera najważniejsze i najnowsze akty prawne, aktualne in-
formacje powyborcze – kadencja 2010–2014 
Cena za komplet w zależności od liczby egzemplarzy 24–25,50 zł
Zamówienia wysyłamy kurierem lub pocztą 

e-mail: przegladzamowienia@wp.pl
tel. 58 308 43 49 Gdańsk, Alina Hawarra 

REKLAMA
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 14 GRUDNIA
GDAŃSK
9.45 – Wiec przed budynkiem dyrekcji 
Stoczni Gdańskiej, w czasie którego ro-
botnicy domagają się cofnięcia podwy-
żek cen wprowadzonych 11 grudnia, 
a podanych do publicznej wiadomości 
12 grudnia (według oficjalnego komu-
nikatu ceny mięsa podwyższono średnio 
o 17,6 proc.), podwyżek i zmian systemu 
płac, a zwłaszcza naliczania premii, a tak-
że odsunięcia od władzy ekipy rządzącej 
(Gomułka, Cyrankiewicz, Kociołek, Mo-
czar). Zażądano przybycia przedstawi-
ciela władz KW PZPR do stoczni, nikt nie 
odpowiada na to wezwanie.
11.05 – Z bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej 
wychodzi pochód liczący około tysiąca 
stoczniowców. Wobec nieobecności 
Alojzego Karkoszki, I sekretarza KW 
PZPR, który jest w Warszawie na ple-
num KC PZPR, u wejścia do gmachu po-
jawia się sekretarz ds. organizacyjnych 
KW Zenon Jundziłł, którego przemó-
wienie do demonstrantów kwitowane 
jest gwizdami. Ogłoszono, iż wtorek, 
15 grudnia będzie dniem strajku po-

wszechnego. Pochód demonstrantów 
udaje się najpierw do Stoczni Północ-
nej, później na Politechnikę Gdańską 
i do siedziby Polskiego Radia. 
13.00 – Stoczniowcy wybierają Radę 
Delegatów. Składa się ona z ludzi 
akceptujących postulaty, jednak nie-
uczestniczących w manifestacjach. 
Rada składa się w dużej części z człon-
ków partii i nie ma autorytetu wśród 
strajkujących.
14.00 – Grupa robotników nawołuje stu-
dentów w czasie wiecu na Politechnice 
Gdańskiej do przyłączenia się do strajku 
i demonstracji, przeprasza za zachowa-
nie robotników w marcu 1968 roku. 
16.00 – Liczący kilka tysięcy osób po-
chód napotyka w okolicach wiaduktu 
Błędnik na oddziały ZOMO, dochodzi 
do pierwszych starć.
17.15 – Starcia pod budynkiem Domu 
Prasy, milicja używa armatek wodnych, 
później starcia przenoszą się pod KW 
PZPR i w rejon ulicy Heweliusza.
19.00 – Stoczniowcy ponownie na 
Politechnice Gdańskiej nawołują do 
strajku generalnego nazajutrz, pro-

ponują studentom objęcie przywódz-
twa. Grupa studentów dołącza do 
pochodu wracającego do centrum 
Gdańska.
21.00 – Starcia z milicją na dworcu 
Gdańsk Główny.
22.00-0.00 – Milicja zatrzymuje de-
monstrantów, przechodniów i osoby 
wracające z pracy. Po przewiezieniu do 
KM MO przechodzą przez tzw. ścież-
ki zdrowia. Potem są przewożeni do 
aresztu w Gdańsku i więzień w Prusz-
czu Gdańskim i Wejherowie.
W Warszawie obraduje VI plenum KC 
PZPR, na którym mowa jest m.in. o „sy-
tuacji ekonomicznej”.

ELBLĄG
W nocy na murach pojawiają się napisy 
antyustrojowe.

 15 GRUDNIA
WARSZAWA
9.00 – W Warszawie rozpoczyna się po-
siedzenie Biura Politycznego KC PZPR, 
podjęto decyzję o użyciu broni przez służ-

by porządkowe i wojsko w przypadku 
bezpośredniego atakowania funkcjona-
riuszy i żołnierzy, podpalania i niszczenia 
obiektów, a także zagrożenia życia ludzi. 
Decyzja wchodzi w życie o godz. 12.

GDAŃSK
0.45 – W Porcie Gdańskim strajkują rejo-
ny I, II i część III, później strajk obejmuje 
cały zakład. Strajk rozpoczynają także 
Stocznia Gdańska i Stocznia Północna. 
4.20 – Port Gdański rozpoczyna strajk. 
Rozmowy z robotnikami podjęli dyrek-
torzy Zarządu Portu Gdańsk.
6.40 – Strajk rozszerza się na Gdańską 
Stocznię Remontową, Gdańską Fabry-
kę Mebli, Fabrykę Konserw Rybnych, 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowe-
go. W Stoczni Gdańskiej i Gdańskiej 
Stoczni Remontowej odbywają się 
wiece, w czasie których robotnicy do-
magają się m.in. uwolnienia zatrzyma-
nych dzień wcześniej przez MO. Grupa 
robotników wzywa pod bramą Stoczni 
Północnej do podjęcia strajku.
7.00 – Robotnicy Stoczni Gdańskiej, 
Fabryki Mebli, Zakładów Futrzarskich 
wychodzą na ulice, zmierzając w kie-
runku KW PZPR. Stoczniowcy spod 
siedziby KW zmierzają pod Komendę 
Miejską MO i Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej, próbują zdobyć budynki 
i uwolnić zatrzymanych poprzedniego 
dnia. Milicja używa pałek i petard.
8.45 – Demonstracje pod siedzibą Wo-
jewódzkiej Rady Związków Zawodo-
wych, gmach zostaje podpalony. Ok. 
20 tys. zgromadzonych przed KW PZPR 
przystępuje do szturmowania gmachu, 
później dochodzi do jego podpalenia. 
Starcia z wojskiem trwają do popołu-
dnia.
14.45 – Władza wprowadza do akcji 
czołgi i transportery opancerzone.
15.40 – Jednostki milicji w wojewódz-
twie gdańskim otrzymują zarządzenie 
ministra spraw wewnętrznych określa-
jące warunki użycia broni. Trwają star-
cia na dworcu Gdańsk Główny. Więk-
szość stoczniowców powraca na teren 
zakładów i ogłasza strajk okupacyjny
18.00 – Wprowadzona zostaje godzina 
milicyjna – od 18 do 5 rano na mocy 
„zarządzenia porządkowego” Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Gdańsku. Zablokowano drogi dojaz-
dowe do miasta, odcięto zamiejscowe 
połączenia telefoniczne. Ulice patrolują 
wojsko i milicja.

GDYNIA
6.30 – Robotnicy Stoczni im. Komuny 
Paryskiej podejmują strajk, po wiecu 
wychodzą ze stoczni w kierunku PMRN 
i KM PZPR, dołączają do nich m.in. pra-
cownicy Dalmoru i Unimoru. Pod Ko-
mitetem Miejskim PZPR domagają się 
rozmów z I sekretarzem.
10.00 – Pochód dociera do Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej. Delegaci 
strajkujących przekazują Janowi Ma-
riańskiemu, przewodniczącemu PMRN, 
postulaty. Rozmowy strajkujących 
z przewodniczącym kończą się podpi-
saniem porozumienia.
16.30 – Główny Komitet Strajkowy dla 
miasta Gdyni obraduje w Zakładowym 
Domu Kultury Portu Gdynia, formułu-
jąc nowe postulaty.

CZARNE DNI GRUDNIOWE 

GRUDZIEŃ 1970 W GDAŃSKU

Zakłady strajkujące w Gdańsku
1. Stocznia Gdańska
2. Stocznia Północna
3. Stocznia Remontowa
4. Port Gdański 
5. Fabryka Konserw Rybnych 
6. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
7. Zakłady Futrzarskie 
8. Unimor

 – miejsca starć z milicją i SB

  – pochód z 14.12.1970

  – pochód z 15.12.1970

1

4
5

6

8

Politechnika 
Gdańska

Polskie
Radio

Błędnik

Dworzec PKP
Dom Prasy

Komenda Miejska MO

Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej 
(dzisiaj Urząd Miejski) Wojewódzka Rada

Związków Zawodowych

KW PZPR

Zabici i ranni 
pod Bramą 
nr 2 Stoczni 
Gdańskiej
16 grudnia

7

3
2
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24.00 – MO i SB szturmują gmach, 
w którym obraduje komitet, aresztują 
delegatów wchodzących w jego skład. 
Do rana milicja szuka i wyłapuje delega-
tów, którzy wcześniej opuścili budynek. 

ELBLĄG
18.25 – Demonstracje w wielu miejscach 
miasta, pochody kierują się pod budy-
nek Komitetu Miejskiego i Powiatowego 
PZPR, który zostaje podpalony.

 16 GRUDNIA
GDAŃSK
4.00 – Do miasta wkraczają oddziały 
wojska, czołgi i transportery opance-
rzone. Na redzie gdańskiego portu ko-
twiczą cztery okręty wojenne.
5.00 – Strajk okupacyjny podejmuje 
Stocznia Gdańska i większość zakładów 
Trójmiasta. Wojsko obstawia wszystkie 
bramy stoczniowe, jest gotowe do uży-
cia broni.
8.00 – Wojsko strzela do robotników wy-
chodzących ze stoczni bramą nr 2 (obec-
nie pl. Solidarności), padają zabici i ranni.
14.30 – W Gdańskiej Stoczni Remon-
towej strajkujący wybierają Komitet 
Robotniczy, sformułowane zostają 
postulaty (ukarać winnych za stan 
gospodarki w kraju, podwyższyć pła-
ce i ustabilizować ceny), przekazane 
po południu do KW PZPR. Ich przyję-
cie określa się jako warunek powrotu 
do pracy. W Stoczni Gdańskiej komi-
tet strajkowy przejmuje kierowanie 
stocznią, zorganizowano służbę po-
rządkową. 
16.00 – W Stoczni Gdańskiej narada 
delegatów wydziałów z dyrektorem 
i sekretarzem KZ PZPR, uczestniczą 
w niej także delegaci ze Stoczni Pół-
nocnej i Remontowej.
20.00 – W gdańskiej telewizji przema-
wia wicepremier Stanisław Kociołek. 
Apeluje do stoczniowców o przystą-

pienie do pracy. Nie mówi nic o decyzji 
zawieszenia pracy w stoczniach.
20.40 – Dyrektor Stoczni Gdańskiej 
przekazuje Radzie Delegatów informa-
cję, że wojsko daje robotnikom cztery 
godziny na opuszczenie zakładu, po 
czym zacznie strzelać i bombardować 
stocznię. Postulaty mają zostać rozpa-
trzone po zakończeniu strajku. 

GDYNIA 
5.00 – Strajk okupacyjny podejmują 
Stocznia im. Komuny Paryskiej, Port 
Gdynia i Dalmor, gdzie robotnicy orga-
nizują wiece. 
11.15 – W Stoczni im. Komuny Pary-
skiej rozpoczynają się rozmowy 16 re-
prezentantów strajkujących z dyrekcją 
i Komitetem Zakładowym PZPR. Ro-
botnicy jako warunek rozmów stawiają 
uwolnienie członków Głównego Komi-
tetu Strajkowego.
12.45 – Delegacja złożona z czterech 
przedstawicieli załogi i I sekretarza 
KZ PZPR udaje się do sztabu Marynar-
ki Wojennej i PMRN, by przedstawić 
żądania strajkujących i domagać się 
zwolnienia aresztowanych. Są zastra-
szani i zbywani.
17.30 – Trwają demonstracje i starcia 
z milicją. Władze podejmują decyzję 
o zawieszeniu pracy stoczni do odwoła-
nia, zwolnieniu załogi i jej weryfikacji.
22.00 – Wojsko zajmuje pozycje wokół 
stoczni i portu.

ELBLĄG
6.00 – Strajk podejmują m.in. spół-
dzielnia Metal i Zamech.
17.30 – Starcia z milicją w rejonie pla-
cu Jedności, demonstracje pod KM 
PZPR i próby jego podpalenia.
Strajki rozszerzają się poza Trójmiasto 
– w Tczewie strajk rozpoczyna Polmo 
i Fabryka Gazomierzy, w Pruszczu 
Gdańskim Fabryka Aparatury Mleczar-
skiej i Techmet.

SZCZECIN
Strajk podejmuje Stocznia im. Adol-
fa Warskiego, a następnie Szczecińska 
Stocznia Remontowa Gryfia. Przeciwko 
strajkującym kieruje się oddziały MO, 
w pogotowiu stawia okręty wojenne.

 17 GRUDNIA
GDAŃSK
3.00-5.00 – Robotnicy stoczni gdań-
skich podejmują decyzję o przerwaniu 
strajków i opuszczeniu stoczni. Do 
stoczni wkracza wojsko.
12.00 – Zawieszone zostają zajęcia na 
uczelniach Trójmiasta.

GDYNIA
5.15 – Na stacji SKM Gdynia Stocznia 
gromadzą się stoczniowcy zmierzający 
do pracy zgodnie z wezwaniem wice-
premiera Kociołka. Żołnierze otaczają-
cy stocznię mają rozkaz użycia broni. 
Padają strzały. Nad miastem krążą he-
likoptery, z których milicja zrzuca gazy 
łzawiące i strzela. 
6.20 – Milicja strzela do demonstran-
tów pod siedzibą prokuratury. Z placu 
Konstytucji pochód wyrusza pod sie-
dzibę KM MO i PMRN. Robotnicy Dal-
moru przechodzą pod dworzec PKP 
Gdynia Główna. Starcia z milicją trwają 
na terenie całego centrum miasta.
8.30 – Milicja strzela do demonstrujących 
pod PMRN, starcia trwają do południa.
9.00 – Pochód mieszkańców miasta 
udaje się pod Wyższą Szkołę Morską, 
gdzie według pogłosek miały odbyć się 
rozmowy z przedstawicielami władzy. 
Zostaje ostrzelany z broni maszynowej.
Do 13.00 trwają starcia z milicją, która 
strzela do tłumów. 
13.30 – Na Wzgórzu Nowotki milicja 
strzela do demonstrantów z helikop-
terów. Godzina milicyjna przesunięta 
zostaje z 18 na 17.

17.00 – Miasto patrolują MO i wojsko, 
czołgi i transportery.

ELBLĄG
14.45 – Pracownicy ze strajkujących 
Zakładów Przemysłu Drzewnego wy-
chodzą z zakładu pod KMiP PZPR. Kilka 
tysięcy demonstrantów rozpędza mili-
cja. Użyto czołgów.

WARSZAWA
19.30 – Rada Ministrów wydaje uchwa-
łę, zezwalającą siłom porządkowym na 
użycie broni.

 18 GRUDNIA
GDAŃSK
19.30 – Komitet Obrony Kraju po-
dejmuje decyzję o zmilitaryzowaniu 
wszystkich portów morskich. 

ELBLĄG
Od rana strajk kontynuują Zamech 
i ZPD, w mieście trwają starcia z milicją. 
Władze wyprowadzają na ulice wojsko.
18.00 – Trwają starcia pod budynkiem 
więzienia, milicja strzela do demon-
strantów.

 19 GRUDNIA
ELBLĄG 
Nadal strajkuje część załogi Zamechu, 
w mieście odbywają się demonstracje.

WARSZAWA
20 grudnia – VII plenum Komitetu 
Centralnego PZPR wybiera na I sekreta-
rza partii Edwarda Gierka.
21 grudnia – I sekretarz KC PZPR Wła-
dysław Gomułka ma poważne proble-
my ze zdrowiem i „zakłócenia spraw-
ności widzenia”. Podobne choroby 
przywódców nie są niczym nowym 
i powtórzą się jeszcze w historii PRL.
23 grudnia – Dalszy ciąg zmian „na 
górze” – Marian Spychalski przestaje 
być przewodniczącym Rady Państwa, 
na jego miejsce trafia dotychczaso-
wy premier Józef Cyrankiewicz. Z ko-
lei premierem zostaje Piotr Jarosze-
wicz.

(jw)

Zredagowano na podstawie: 
Grudzień 1970, Paryż 1986 
Grudzień 1970. Przebieg wydarzeń na 
Wybrzeżu gdańskim, Gdańsk 1989, 
Bogumiła Danowska, Grudzień 1970 
roku na Wybrzeżu gdańskim, Pelplin 
2000
Jakub Karpiński, Portrety lat. Polska 
w odcinkach 1944–1988, Londyn 1989

GRUDZIEŃ 1970 W GDYNI

Zakłady strajkujące 
w Gdyni
1. Stocznia im Komuny Paryskiej 
2. Port Gdynia
3. Unimor
4. Dalmor
5. Stocznia Remontowa (obecnie 
Nauta)

 – miejsca starć 
    z milicją i SB

 – pochód z 15.12.1970

 – pochód z 17.12.1970

 – II pochód z 17.12.1970

Komitet Miejski PZPR

2

3

Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej
(dzisiaj Urząd Miasta)

Komenda 
Miejska MO

1

Dom Kultury Portu Gdynia

PKP Gdynia 
Główna

4

Prokuratura

Wyższa 
Szkoła 
Morska

Przystanek kolejki 
Wzgórze Nowotki 
(obecnie św. Maksymiliana

5

Przystanek 
kolejki 
Gdynia 
Stocznia

Stoczniowcy 
zabici rankiem 
17 grudnia

Grudzień ’70 
(44 osoby zabite)
� 9 osób – Gdańsk (16 grudnia)
� 18 osób – Gdynia (17 grudnia)
� 16 osób – Szczecin 

(17,18 grudnia)
� 1 osoba – Elbląg (18 grudnia)
� Ranni – ok. 1000 osób

W działaniach 
wojennych brało 
udział 
� 1700 czołgów
� 61 tys. żołnierzy
� 11 tys. milicjantów
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DOKUMENTY XXV KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Nawiązując do celów programo-
wych wyznaczonych w Statucie 
NSZZ „Solidarność” i Deklaracji 
Programowej przyjętej na XXI 
KZD w Legnicy, delegaci XXV KZD 
przyjmują program działania na 
kadencję 2010–2014.

Część I
PRACA – PŁACA – DIALOG

Najważniejsze zadania NSZZ „Soli-
darność” to ochrona miejsc pracy i sta-
łego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń 
i poprawa bezpieczeństwa pracy, a tak-
że działania na rzecz tworzenia nowych 
miejsc pracy.

NSZZ „Solidarność” z całą mocą 
podkreśla, że teraźniejszość i przyszłość 
naszego kraju zależy od mądrych inwe-
stycji w ludzi – ich wykształcenie, kwa-
lifikacje, bezpieczeństwo zatrudnienia. 
Rządowa polityka błędnie pojmowanych 
oszczędności, nie tylko zepchnie kolejne 
grupy społeczne w sferę ubóstwa, ale 
także uniemożliwi właściwe wykorzysta-
nie środków europejskich.

Tylko bezpieczna i właściwie wyna-
gradzana praca może stać się podsta-
wą realnej gospodarki i długofalowego 
rozwoju naszego kraju gwarantującego 
także systematyczny wzrost środków na 
ochronę zdrowia, edukację, a w przy-
szłości – odpowiednie zabezpieczenie 
emerytalne. Godność i podmiotowość 
pracownika w środowisku pracy, to 
warunek jego aktywności zawodowej, 
wydajności i rozwoju. Ich zagrożeniem 
są patologie: w zakresie czasu pracy, 
stosunku pracy (patologie samozatrud-
nienia i wielokrotnych umów na czas 
określony, w tym praca wyłącznie przez 
agencje pracy tymczasowej, praca „na 
czarno”) czy wreszcie relacji w środo-
wisku pracy (dyskryminacja, mobbing), 
a także w zakresie bezpieczeństwa pracy 
oraz zabezpieczenia społecznego (eme-
rytury). Prowadzi to do kryzysu rodziny 
i negatywnych zjawisk demograficz-
nych.

PRAWO DO PRACY 
– BEZPIECZNEJ I GODZIWIE 
WYNAGRADZANEJ

Jednym z najważniejszych zadań, ja-
kie czekają nasz związek w rozpoczyna-
jącej się kadencji, będzie ochrona stan-
dardów związanych z polskim, a także 
prawem pracy UE.

Jesteśmy w tej chwili niechlubnymi 
liderami Europy w ilości umów o pracę 
na czas określony. Umów stawiających 
pracownika w roli bezwolnego przedmio-
tu w rękach pracodawcy, bez prawa do 
obrony, wynikającej chociażby z ustawy 
o związkach zawodowych. Coraz większa 
część pracodawców przekształca umowy 
o pracę w umowy cywilnoprawne (umo-
wy o dzieło, umowy zlecenie). Pracownicy 
pod presją – w obawie przed utratą pracy, 
podpisują tego typu umowy, stawiające 
ich w nadzwyczaj trudnej sytuacji. Żąda-
my zmian legislacyjnych, ograniczających 
czas trwania umów na czas określony 
do 18 miesięcy. Domagamy się ponadto 
umożliwienia zrzeszania się w związki 
zawodowe pracowników pracujących na 
zasadzie umów cywilnoprawnych. 

Poważnym problemem dotyczącym 
pracowników całej Europy jest kolejna 
próba rewizji unijnej dyrektywy o czasie 
pracy. Istnieje obawa, że Polska w cza-
sie swojej prezydencji będzie próbowała 
przeforsować tę niekorzystną dla pra-
cowników nowelizację.

Budzące największy sprzeciw projek-
ty zmian w dyrektywie to: możliwość 
ustanowienia w prawie krajowym prze-
dłużenia okresu rozliczeniowego do 12 
miesięcy, możliwość indywidualnych 
wyłączeń od limitu 48-godzinnego ty-
godniowego czasu pracy (klauzula opt-
-aut). Upowszechnienie elastycznych 
rozwiązań takich jak: ruchomy czas pra-
cy, banki czasu pracy, kredyty czasu pra-
cy, itp. Idea flexicurity (bezpiecznej ela-
styczności) nie zdała egzaminu i budzi 
powszechny sprzeciw wśród związków 
zawodowych całej Europy. 

Praktyka coraz większej elastyczności 
prowadzi w konsekwencji do pozba-
wienia pracowników bezpieczeństwa, 
dlatego żądamy wycofania przez rząd 
poparcia dla nowelizacji dyrektywy UE 
o czasie pracy.

Prowadzona przez rząd i wielu pra-
codawców polityka konkurowania ta-
nią siłą roboczą jest sprzeczna z ideą 
trwałego rozwoju. Polska jest niechlub-
nym liderem UE pod względem liczby 
ubogich pracujących. W praktyce niskie 
płace to wzrost ubóstwa i pogłębiające 
się rozwarstwienie społeczne, osłabienie 
popytu wewnętrznego, będącego kołem 
zamachowym wzrostu gospodarczego. 
Postulujemy systematyczny wzrost wy-
nagrodzeń dla wszystkich grup zawodo-
wych i sprzeciwiamy się stale pogłębia-
jącemu się rozwarstwieniu. 

Domagamy się określenia przez rząd 
mechanizmów wzrostu poziomu mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, to 
jest do osiągnięcia 50 % przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej oraz ratyfikacji art. 4 pkt 1 Europej-
skiej Karty Społecznej.

SOLIDARNOŚĆ 
Z BEZROBOTNYMI 

Aby prawdziwie być solidarnym 
z bezrobotnymi NSZZ „Solidarność” 
winien wywierać nacisk na rząd RP, by 
faktycznie realizowane były główne cele 
Strategii Lizbońskiej, tj. pełne zatrudnie-
nie i tworzenie nowych, dobrych miejsc 
pracy. Nie może być innych priorytetów 
niż: utrzymanie zatrudnienia, tworzenie 
stabilnych miejsc pracy, wspomaganie 
mobilności, umiejętności i zwiększenie 
dostępu do zatrudnienia. 

W tym celu należy doprowadzić do 
zwiększenia środków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu do 1% PKB, 
uzupełnionego drugim 1% PKB na inwe-
stycje, sprzyjające tworzeniu miejsc pra-
cy, zwłaszcza że są to w 80% środki pra-
codawców. Wydatki Funduszu Pracy na 
te cele winny być realizowane do 70% 
ogółu wydatków do czasu utworzenia 
obowiązkowego ubezpieczenia od ryzy-
ka bezrobocia. Nie należy też obciążać 
tego funduszu wciąż nowymi zadaniami 
pozaustawowymi. 

Oprócz wzmocnienia Funduszu Pracy 
należy znacząco wzmocnić pośrednictwo 
pracy, doradztwo zawodowe i szkolenia 
osób bezrobotnych. Publiczne służby za-

trudnienia winno się odciążyć od zadań 
dodatkowych, takich jak np. prowadze-
nie ubezpieczenia zdrowotnego osób 
bezrobotnych zarejestrowanych, ale 
wcale nieposzukujących zatrudnienia. 
W celu zatrudnienia osób długotrwale 
bezrobotnych czy bez kwalifikacji więk-
sze środki należy przeznaczyć na tworze-
nie programów specjalnych. Należy też 
skończyć z doraźną praktyką legislacyjną 
w zakresie prac nad nowelizacją ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Do Kodeksu pracy należy 
wpisać rozdziały dotyczące statusu osób 
bezrobotnych, ich praw do szkolenia 
oraz zabezpieczenia w przypadku bez-
robocia. Podobnie należy uczynić z naj-
bardziej zagrożoną grupą ryzyka, czyli 
pracownikami tymczasowymi. 

Nie można dłużej zwlekać z ratyfika-
cją Konwencji MOP w zakresie polityki 
zatrudnienia i właściwej obsługi rynku 
pracy, tj. Konwencji MOP nr:
� 88 dot. organizacji służb zatrudnie-

nia,
� 150 dot. roli zadań i organizacji admi-

nistracji, 
� 168 dot. popierania zatrudnienia 

i ochrony przed bezrobociem, 
ochrony pracowników i migrantów 

tj. Konwencji nr: 
� 97 dot. pracowników migrujących, 
� 143 dot. migracji w niewłaściwych 

warunkach oraz popierania równości 
szans i traktowania pracowników mi-
grujących, 

� 156 dot. równości szans i równego 
traktowania pracowników obu płci, 

� 158 dot. rozwiązania stosunku pracy 
z inicjatywy pracodawcy, 

� 173 dot. ochrony roszczeń pracow-
ników w wypadku niewypłacalności 
pracodawcy, 

� 183 dot. ochrony macierzyństwa. 
Powyższe zmiany są niezbędne dla 

zapewnienia minimum ochrony i po-
prawy sytuacji osób bezrobotnych, za-
grożonych bezrobociem, a także osób 
aktywnie poszukujących pracy. 

Należy też znacząco podnieść wiel-
kość zasiłku dla bezrobotnych do warto-
ści określonej przez Konwencje MOP 102 
dot. minimalnych norm zabezpieczenia 
społecznego i 168 dot. popierania za-
trudnienia i ochrony przed bezrobociem 
oraz objąć nim większą liczbę osób bez-
robotnych. 

Wobec zamiaru wypowiedzenia 
przez Rząd Konwencji o pracy nocnej 
kobiet z 1906 r. należy uznać, że można 
tego dokonać, jedynie pod warunkiem 
przyjęcia Konwencji 171 i 156.

Związek podejmie działania na rzecz 
wprowadzenia w Polsce umowy podpi-
sanej przez europejskich partnerów spo-
łecznych na temat ułatwienia dostępu 
do rynku pracy osobom wykluczonym.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI 
PRACOWNIKÓW

NSZZ „Solidarność” zobowiązany jest 
do wspierania polityk państwa wspoma-
gających rozwój pracowników, które to 
polityki nabierają szczególnego znacze-
nia wobec pojawiających się zagrożeń 
związanych z globalizacją, kryzysami 
oraz restrukturyzacją branż i zakładów. 
Należy zrobić wszystko, aby ułatwić 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracownikom, osobom bezrobotnym 
poszukującym pracy, w szczególności 
młodzieży. 

Państwo powinno mocniej wspierać 
krajowe i zakładowe fundusze szkole-
niowe pracowników, ale przede wszyst-
kim osoby doszkalające się. Powinny zo-
stać wprowadzone powszechne odpisy 
podatkowe dla pracowników, bezrobot-
nych, a także dla pracodawców szkolą-
cych pracowników.

Szczególnie powinno się prefero-
wać szkolenia bezrobotnych w ramach 
umów trójstronnych (publiczne służby 
zatrudnienia, firmy szkolące, pracodaw-
cy zapewniający trwałe miejsca pracy). 
Należy odpowiednio zwiększyć środki na 
system szkoleń organizowanych przez 
publiczne służby zatrudnienia, szcze-
gólnie dla klientów trudnych, jakimi są 
bezrobotni długotrwale, bez kwalifika-
cji, bez średniego wykształcenia, osoby 
powyżej 50 roku życia, osoby niepełno-
sprawne. Szkoleniami tymi należy też 
objąć pracowników tymczasowych, jak 
i legalnych imigrantów. Nie mniej ważne 
są odpowiednio wczesne szkolenia dla 
pracowników z zakładów restrukturyzo-
wanych, likwidowanych, w ramach re-
gionalnych planów rozwoju i zatrudnie-
nia, w celu zminimalizowania okresów 
bezrobocia i kosztów opieki społecznej. 

Dodatkowo państwo powinno wspie-
rać wysiłki rzemiosła polskiego w celu 
utrzymania tradycyjnych, ginących za-
wodów związanych z rzemiosłem, kul-
turą i sztuką, a także rozwój szkolnictwa 
zawodowego. W zakresie szkolnictwa 
zawodowego niezbędne jest prowa-
dzenie bieżącego monitoringu zarówno 
w odniesieniu do jakości szkół, jak i ofert 
pracy dla absolwentów. 

Należy utrzymać systemy stypen-
dialne na kontynuowanie nauki, orga-
nizowanie staży i przygotowania zawo-
dowego dorosłych, refundacji kosztów 
przejazdów, wyżywienia i zakwaterowa-
nia dla uczestników szkoleń. Na szko-
lenia należy przeznaczać 25 % środków 
Funduszu Pracy inwestowanych w ak-
tywne programy rynku pracy (a nie jak 
jest obecnie – tylko 6,5%). Powinno się 
szkolić wyłącznie w ramach indywidual-
nych planów działania, pod konkretne 
miejsce pracy, z preferencjami dla osób 
z grup defaworyzowanych na rynku 
pracy czy osób wykluczonych. W każ-
dym przypadku należy monitorować 
efektywność zatrudnieniową szkoleń. 
Wszystkie ulgi szkoleniowe (jednakowe 
dla wszystkich szkolących się) powinny 
być zawarte w jednym akcie prawnym 
lub Kodeksie pracy w celu uniknięcia 
różnych interpretacji będących zawsze 
dyskryminacją. 

DIALOG PODSTAWĄ 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

Kryzys dialogu społecznego w Polsce 
jest faktem. Lekceważenie ustaleń Komi-
sji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodar-
czych, łamanie porozumień zawartych 
z partnerami społecznymi, brak skutecz-
nych negocjacji, szczególnie na szczeblu 
ponadzakładowym, czy wreszcie ataki 
na związki zawodowe – to przykłady, 
które muszą budzić nasz sprzeciw i obu-
rzenie. To lekceważenie konstytucyjnej 
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zasady dialogu, a także reguł obowiązu-
jących w Unii Europejskiej. To zagrożenie 
dla demokracji i społeczeństwa obywa-
telskiego.

NSZZ „Solidarność” będzie działał 
na rzecz wzmocnienia partnerów spo-
łecznych, w tym reprezentatywności 
związków zawodowych i organizacji 
pracodawców, które muszą – aby być 
reprezentatywne – zawierać ponadza-
kładowe układy zbiorowe pracy.

Domagamy się powołania Rzecznika 
Dialogu Społecznego w celu skuteczniej-
szego rozwiązywania konfliktów oraz 
unikania długotrwałych i kosztownych 
postępowań sądowych („arbitraż spo-
łeczny”).

Postulujemy wprowadzenie takich 
rozwiązań prawnych, które umożliwią 
bezpieczne zrzeszanie się pracowników 
w związki zawodowe, w tym poszerze-
nie prawa do zrzeszania się dla pracow-
ników pracujących w oparciu o umowy 
cywilnoprawne, skuteczną eliminację 
patologicznych umów na czas określony. 
Łamanie praw pracowniczych i związko-
wych winno być ścigane równie aktywnie 
jak przestępstwa skarbowe. Czynnikiem 
wzmacniającym partnerstwo i dialog 
powinno być wprowadzenie rozwiązań 
zachęcających do negocjacji ponadza-
kładowych układów zbiorowych pracy.

O SPOŁECZNĄ GOSPODARKĘ 
RYNKOWĄ

NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do 
realizacji konstytucyjnej zasady społecz-
nej gospodarki rynkowej (art. 20 Konsty-
tucji RP). Do dziś Rzeczpospolita Polska, 
wbrew zapisom konstytucji, nie jest do-
brem wspólnym wszystkich obywateli 
– a dobrem wybranych i uprzywilejowa-
nych. Społeczna gospodarka rynkowa 
jest ustrojem, w którym przez aktywiza-
cję zawodową i gospodarczą społeczeń-
stwa zapewnia się wzrost gospodarczy 
oraz odpowiedni rozwój społeczny, 
wsparty racjonalnymi zabezpieczeniami 
socjalnymi. Równość praw i wolności 
obywatelskich musi się realizować także 
poprzez powszechny udział obywateli 
we własności i dochodach z rozwoju 
gospodarczego.

Wzywamy rząd do podjęcia zde-
cydowanych działań na rzecz zmniej-
szenia rozwarstwienia społecznego, 
m.in. poprzez wzrost płacy minimalnej, 
odpowiedni wzrost płac w państwo-
wej sferze budżetowej, kompensujący 
stopień inflacji i połowę wzrostu PKB 
oraz odpowiedniej wysokości zasiłki 
z pomocy społecznej. Takie działanie, 
przyjęte przed laty w nieporównanie 
gorszej sytuacji gospodarczej w Pakcie 
o przedsiębiorstwie państwowym, za-
pewniło przynajmniej częściowy udział 
rzeszy pracowników we wzroście PKB. 
Niedopuszczalne są decyzje zamrażające 
płace w państwowej sferze budżetowej 
czy ustawową redukcję zatrudnienia 
pracowników tej sfery.

Ważnym elementem społecznej 
gospodarki rynkowej jest odpowied-
nie finansowanie usług publicznych. 
Tymczasem proponowane dziś zmiany 
ustawowe ograniczą dostęp do ochro-
ny zdrowia, transportu publicznego czy 
edukacji.

Istotną częścią społecznej gospodar-
ki rynkowej jest sprawiedliwy i solidarny 
system podatkowy. Postulujemy obni-
żenie podatku dochodowego dla osób 
o najniższych dochodach wraz z rów-
noczesnym zwiększeniem kwoty wolnej 
od podatku. Rozwój przemysłu w Polsce 
opiera się głównie na niskich kosztach 
pracy i inwestycjach zagranicznych. 
NSZZ „Solidarność” domaga się realiza-
cji polityki przemysłowej państwa, któ-
ra promowałaby konieczne inwestycje 

w kapitał ludzki i te sektory przemysłu, 
które zapewnią bezpieczeństwo i rozwój 
naszego kraju.

W OBRONIE WOLNOŚCI, 
DEMOKRACJI I PRAW 
CZŁOWIEKA

Trzydzieści lat temu strajkujący 
w Stoczni Gdańskiej przyjęli 21 postu-
latów, które zmieniły bieg historii. Były 
to postulaty w głównej mierze związane 
z obroną demokracji, takie jak utworze-
nie niezależnych od partii i pracodaw-
ców związków zawodowych, czy też 
przestrzeganie wolności słowa, druku 
i publikacji. 

Dzisiaj żyjemy w wolnej i demokra-
tycznej Polsce, ale musimy pamiętać, 
że wolność stale trzeba zdobywać, nie 
można jej tylko posiadać. Jesteśmy zo-
bowiązani do tego, aby pamiętać, że 
demokracja, w swej naturze nie może 
rozstrzygać o kwestiach, które narusza-
ją godność osoby ludzkiej. Autentyczna 
demokracja możliwa jest tylko w pań-
stwie prawnym i w oparciu o koncepcję 
osoby ludzkiej. Sprzeciwiamy się instru-
mentalizacji demokracji i arogancji osób 
pełniących funkcje publiczne.

Wolność, to nie tylko prawo do 
udziału w wolnych wyborach, prawo 
do wolności słowa i wyznania, czy też 
możliwości zrzeszania się w związki za-
wodowe. Wolność ma swoją wewnętrz-
ną logikę, która ją uszlachetnia i określa 
podporządkowując prawdzie. 

Oczekujemy od mediów, które stano-
wią istotny składnik demokratycznego 
państwa, że będą podejmowały tematy 
społeczne, a ich przekaz będzie obiek-
tywny, oparty na prawdzie i tym samym 
realizujący misję społeczną.

PATRIOTYZM 
DLA PRZYSZŁOŚCI

„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie 
służy; bo w niej jego wszystko się do-
bre zamyka”. Słowa ks. Piotra Skargi są 
kwintesencją patriotyzmu. 

Nasze dzieje uczą, że w chwilach 
zagrożenia dla Ojczyzny Polacy zawsze 
byli zdolni do ponoszenia wielkich ofiar. 
Dlatego dzisiaj, żyjąc w wolnej ojczyź-
nie, nie możemy zapomnieć o takich 
wartościach jak patriotyzm, który nie 
tylko pozwala mądrze zagospodarować 
czas pokoju i budowania. Jest on przede 
wszystkim gwarantem rozwoju narodu 
i państwa. 

Dzisiaj w dobie otwartych granic 
i globalizującej się gospodarki należy 
pamiętać, że patriotyzm to umiłowanie 
i pielęgnowanie narodowej tradycji i kul-
tury, które przyczyniły się do zachowa-
nia tożsamości narodowej i odzyskania 
niepodległości. Patriotyzm, to dbałość 
o narodową gospodarkę. Patriotyzm, to 
stawianie dobra kraju ponad interes oso-
bisty, a nawet rezygnacja z prywatnych 
korzyści. Patriotyzm, to ścisłe powiąza-
nie między ojczyzną a rodziną. Dlatego 
też ojczyzna i naród, podobnie jak rodzi-
na, są rzeczywistością niezastąpioną.

Patriotyzm to także szacunek dla 
innych narodów. Dzisiaj, będąc współ-
uczestnikiem przemian w Europie, bę-
dąc pełnoprawnym członkiem europej-
skiej wspólnoty, musimy pamiętać, że 
jesteśmy przede wszystkim Polakami, 
spadkobiercami pięknej tradycji polskiej 
państwowości, którą cechowała tole-
rancja do innych narodowości i wyznań. 
W poszanowaniu dla praw innych do ich 
samostanowienia, musimy pamiętać, że 
ważnym wyzwaniem dla NSZZ „Solidar-
ność” staje się promocja postaw patrio-
tycznych w systemie edukacyjnym, me-
diach publicznych, a także w praktyce 
codziennego życia. 

Edukacja historyczna młodzieży, tak-
że w zakresie historii najnowszej, po-
kazywanie wydarzeń z naszej historii, 
budzących dumę, będzie bazą kształto-
wania postaw patriotycznych. 

W TROSCE O NAJSŁABSZYCH
NSZZ „Solidarność”, wobec rosnące-

go obszaru biedy, rodzącej zagrożenia 
także dla kolejnych pokoleń, musi być 
również orędownikiem i rzecznikiem naj-
słabszych – osób bezrobotnych, najsła-
biej zarabiających, niepełnosprawnych. 
Dlatego ze szczególnym oburzeniem 
przyjmujemy informacje o kolejnych po-
sunięciach oszczędnościowych obecnej 
koalicji rządzącej, dotykających właśnie 
tych środowisk. Domagamy się utrzy-
mania systemu chronionego zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych, które ze 
względu na charakter schorzenia nie 
mają szans na zatrudnienie na otwartym 
rynku pracy. 

Domagamy się także:
� Wprowadzenia rozwiązań prawnych, 

których celem jest ułatwienie docho-
dzenia sądowego roszczeń z tytułu 
nierównego traktowania najsłab-
szych obywateli, w szczególności 
osób niepełnosprawnych w dostę-
pie do szeroko rozumianych dóbr 
i usług.

� Zabiegania o podejmowanie działań 
dążących do likwidacji barier archi-
tektonicznych, komunikacyjnych 
i w komunikowaniu się, jakich na co 
dzień doświadczają osoby niepeł-
nosprawne. NSZZ „Solidarność” po-
stuluje nadanie uchwale Sejmu z 1 
sierpnia 1997 roku „Karta Praw Osób 
Niepełnosprawnych” rangi ustawy.

� Wspomagania osób niepełnospraw-
nych w zapewnieniu im równości 
w korzystaniu z dostępu do pracy, 
edukacji, usług socjalnych i mieszkań.

� Wzmocnienia efektywności publicznej 
pomocy społecznej poprzez zmiany 
ustawodawstwa, gwarantującego 
prawa, ale i nakładające obowiązki na 
świadczeniobiorców pomocy społecz-
nej (kontrakty socjalne, przymusowy 
obowiązek leczenia odwykowego itp.).

� Dążenia do rzeczywistego monito-
rowania i oceny realizacji zadań po-
mocy społecznej przez poszczególne 
szczeble pomocy społecznej (kraj, 
województwo, powiat, gmina) i do-
maganie się wprowadzenia elektro-
nicznej bazy danych na temat rodzin 
korzystających z pomocy w celu lep-
szej koordynacji świadczeń i właści-
wego adresowania wsparcia.

� Działania na rzecz zapobiegania bez-
domności.

� Realizacji przez rząd socjalnego pro-
gramu mieszkaniowego, polegające-
go na wspomaganiu przez państwo 
budowy i prowadzenia mieszkań so-
cjalnych, schronisk i noclegowni.

DLA RODZINY
Kraj, którego liczba mieszkańców 

spada, jest skazany na ograniczony 
rozwój, utratę znaczenia, wewnętrz-
ne problemy gospodarcze i społeczne, 
wynikające ze zmiany proporcji obywa-
teli w wieku produkcyjnym i emerytów, 
a także określonego spadku przychodów 
do systemów ubezpieczenia społeczne-
go. Wymaga to wielkiego, systemowego 
programu prorodzinnego, którego dziś 
niemal jedynym skutecznym elemen-
tem jest tzw. odpis podatkowy na dzie-
ci. NSZZ „Solidarność” konsekwentnie 
domaga się zarówno od samorządów 
lokalnych, jak i władz krajowych opra-
cowania i wdrożenia kompleksowego 
programu wsparcia rodzin, szczególnie 
rodzin wielodzietnych. Elementami ta-
kiego programu powinny być m.in.:

� Działania w kierunku podniesienia 
kwot świadczeń rodzinnych i świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecz-
nej.

� Wsparcie rodzin poprzez działania 
mające na celu podniesienie kryte-
riów dochodowych, uprawniających 
do korzystania ze świadczeń rodzin-
nych i ze świadczeń pieniężnych z po-
mocy społecznej oraz wprowadzenie 
mechanizmów ich stałej waloryzacji.

� Wprowadzenie corocznej indeksacji 
świadczeń rodzinnych oraz świad-
czeń z pomocy społecznej.

� Monitorowanie sytuacji na rynku 
pracy pod kątem przeciwdziałania 
dyskryminacji kobiet i realizacji od-
powiednich zapisów Kodeksu pracy, 
w szczególności prawa kobiet, korzy-
stających z urlopów macierzyńskich 
i wychowawczych oraz ich powrotu 
do pracy i kontynuacji na dotychcza-
sowych warunkach.

� Działania na rzecz zapewnienia wła-
ściwej równowagi między życiem 
zawodowym i rodzinnym, w szcze-
gólności obejmujących inicjatywy 
wspierające rozwiązania umożli-
wiające opiekę nad małymi dziećmi 
i osobami zależnymi oraz wsparcie 
kobiet przebywających na urlopach 
macierzyńskich i wychowawczych do 
podnoszenia kwalifikacji i tworzenia 
możliwości płynnego powrotu do 
stabilnego zatrudnienia.
Jednak działania sprzyjające polityce 

prorodzinnej, to także działania na rzecz 
pewnego i bezpiecznego zatrudnienia, 
dostępności usług publicznych, w tym 
dostępności żłobków czy przedszkoli, 
a także stopniowy wzrost płac, gwa-
rantujący bezpieczeństwo ekonomiczne 
rodzin.

NA RZECZ GLOBALIZACJI 
SOLIDARNOŚCI

Konieczność globalizacji solidarno-
ści jest szczególnie widoczna w czasie 
trwania kryzysu na skalę globalną. Od-
powiedzią związków zawodowych na 
ofensywę globalnego kapitału musi być 
ścisła koordynacja działań na poziomie 
międzynarodowym, prowadząca do 
powstania zarządzania gospodarcze-
go na szczeblu światowym w dialogu 
z partnerami społecznymi. Zwyczajne 
instrumenty interwencjonizmu pań-
stwowego typu keynesowskiego w do-
bie globalizacji kapitału utraciły swoją 
skuteczność ze względu na naturalne 
ograniczenie ich zasięgu do terytorium 
jednego kraju. Kryzys doprowadził do 
pogłębienia się nierówności zarów-
no między pracownikami w poszcze-
gólnych krajach, jak i między krajami, 
których władze prześcigają się w stwa-
rzaniu dogodnych warunków dla inwe-
storów kosztem pracowników, co spra-
wę globalizacji solidarności związkowej 
czyni zarówno szczególnie trudną, jak 
i szczególnie ważną i pilną. Konkurencja 
państw w przyciąganiu kapitału tworzy 
swoisty wyścig w pogarszaniu warun-
ków zatrudnienia, erozji przepisów bhp, 
obniżaniu płac, wszystko to w imię cięć 
kosztów pracy, czemu często towarzy-
szą prześladowania niezależnych związ-
ków zawodowych, bądź wręcz zakaz ich 
działania. W efekcie następuje koncen-
tracja produkcji w strefach wolnych od 
związków zawodowych. Przeciwstawie-
nie się aspiracjom biznesu do likwidacji 
związków zawodowych, jako ostatniej 
przeszkody na drodze ostatecznego 
triumfu neoliberalnego dogmatu, stano-
wi dziś największe wyzwanie, sprostanie 
któremu nie jest możliwe bez globaliza-
cji solidarności.

dokończenie na str. 16
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OCHRONA I PROMOCJA 
EDUKACJI, KULTURY I NAUKI

W przekonaniu, że właściwy poziom 
edukacji w Polsce jest zadaniem dla całe-
go  społeczeństwa, NSZZ „Solidarność” 
będzie konsekwentnie dążył do rzeczo-
wej i merytorycznej debaty o oświacie, 
której efektem będzie:
� Podniesienie nakładów na polską 

edukację, na poziomie co najmniej 
5% PKB.

� Ujednolicenie statusu zawodowe-
go wszystkich nauczycieli w Polsce 
w oparciu o Kartę Nauczyciela.

� Dbałość o wychowanie młodych po-
koleń w oparciu o uniwersalne war-
tości oraz polską tradycję i historię 
narodu. 

� Efektywne doradztwo zawodowe 
i pomoc psychologiczna pedagogów 
dla uczniów i ich rodziców.

� Promocja szkolnictwa zawodowe-
go i motywowanie pracodawców 
do współuczestnictwa w procesie 
kształcenia zawodowego, który po-
zwoli absolwentom szkół i uczelni na 
odnalezienie się na rynku pracy.
NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się 

ograniczeniom w nauczaniu ojczystej 
historii i literatury.

Popieramy budowanie społeczeń-
stwa opartego o wiedzę. Dziś Polska na 
kształcenie 1 studenta przeznacza naj-
niższe kwoty wśród krajów OECD. Środki 
kierowane na rozwój nauki w relacji do 
PKB są kilkakrotnie niższe, niż przewidy-
wane w dokumentach Unii Europejskiej, 
a płace pracowników nauki i szkolnic-
twa wyższego w związku z inflacją tracą 
swą moc nabywczą. Będziemy przeciw-
stawiać się takiej polityce. Będziemy za-
biegać o wzrost nakładów na edukację, 
szkolnictwo wyższe i kulturę. Rozwój 
tych dziedzin gwarantuje rozwój cywili-
zacyjny kraju. Zarazem zapewnia godny 
byt członkom naszego związku zatrud-
nionym w tych obszarach.

W zakresie szkolnictwa wyższego 
wnioskujemy o:
� Zwiększenie finansowania nauki 

i szkolnictwa wyższego.
� Przywrócenie przejrzystych zasad pła-

cowych pracowników naukowych.
Kultura i zakorzenienie w tradycji na-

rodowej pozwoliło na zachowanie toż-
samości narodowej i skuteczną walkę 
o odzyskanie niepodległości. Związek nie 
zgadza się na wycofywanie się państwa 
z funkcji mecenasa kultury. Dziedzictwo 
narodowe powinno być chronione ze 
środków publicznych, zarówno na szcze-
blu krajowym, jak i samorządowym. 

Domagamy się finansowania mediów 
publicznych na odpowiednim poziomie 
ze środków publicznych.

Apelujemy o troskę w zagwarantowa-
niu społeczeństwu dostępu do dzieł pol-
skiej kultury na najwyższym poziomie.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Konieczne jest powstrzymanie pla-

nów Rządu RP włączenia Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo-
we do sektora finansów publicznych. 
Wejście w życie drastycznych przepisów 
w konsekwencji doprowadzi do braku 
płynności finansowej, prywatyzacji La-
sów Państwowych lub wyprzedaży tego 
majątku narodowego. Może to przy-
nieść trudne do oszacowania straty, go-
dzi w bezpieczeństwo ekologiczne kraju 
oraz utratę dostępu do lasów przez spo-
łeczeństwo. 

Wzywamy rząd do przygotowania 
i konsekwentnego realizowania skon-
sultowanych projektów w zakresie kom-
pleksowego rozwiązania problemów 
gospodarki wodnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień przeciwpo-
wodziowych i retencji wód. 

Domagamy się zmian w systemie fi-
nansowania ochrony przyrody oraz wy-
nagradzania pracowników zajmujących 
się jej ochroną.

NSZZ „Solidarność” opowiada się za 
systemowa ochroną środowiska natural-
nego. 

W obecnym kształcie pakiet klima-
tyczny, w przypadku polskiej gospodar-
ki, może doprowadzić do likwidacji ty-
sięcy miejsc pracy i wpłynąć negatywnie 
na rozwój oraz konkurencyjność polskiej 
gospodarki, dlatego NSZZ „Solidarność” 
będzie domagał się rewizji niekorzyst-
nych zapisów PKE.

OCHRONA INTERESÓW 
LUDZI PRACY NA FORUM 
MIĘDZYNARODOWYM 
I EUROPEJSKIM

Aby zrealizować ten cel, musimy 
przeciwstawić się próbom demontażu 
państwa opiekuńczego. Państwo pod 
pretekstem walki z kryzysem, usiłuje 
przerzucić jego koszty na pracowników. 
Nie akceptujemy też argumentacji, ma-
jącej na celu wykazanie, że przezwy-
ciężenie kryzysu wymaga ograniczenia 
płac, zachwiania stabilności i pewności 
zatrudnienia oraz destabilizacji ochro-
ny socjalnej przy ciągle rosnących do-
chodach biznesu. Nie zgadzamy się na 
zwiększanie konkurencyjności kosztem 
pracownika. Oczekujemy na działania 
Państwa w kierunku innowacyjności, 
lepszej organizacji pracy, podwyższania 
kwalifikacji pracowników i tworzenia 
produktywnego zatrudnienia. Nasze 
członkostwo w UE daje nam narzędzia 
walki o pełne wdrożenie w naszym kra-
ju europejskiego modelu społecznego, 
lecz aby instrumenty te uczynić bardziej 
kompletnymi i skutecznymi, musimy do-
prowadzić do pełnego obowiązywania 
Europejskiej Karty Praw Podstawowych 
w naszym kraju.

Część II 
ROZWÓJ ZWIĄZKU 
– ZORGANIZOWANI MAJĄ 
LEPIEJ

NSZZ „Solidarność” konsekwentnie, 
jak w poprzednich kadencjach, prowa-
dzić będzie bezpośrednie i pośrednie 
działania na rzecz zwiększenia liczby 
członków. Działania bezpośrednie obej-
mować będą prace na rzecz zwiększenia 
liczby członków w organizacjach już ist-
niejących, z dużym naciskiem na te, które 
w silnych gałęziach gospodarki – handel, 
ochrona – powstały od początku. Działa-
nia organizatorów związkowych prowa-
dzone będą na rzecz powstania nowych 
organizacji zakładowych i będą skoncen-
trowane w dużych liczebnie branżach, 
w których organizacje związkowe są sła-
bo rozwinięte lub nie ma ich wcale, np. 
w branży spożywczej, w transporcie 
i sprzątaniu. 

Realizacja tego będzie możliwa, 
gdy przekonamy niezorganizowanych 
jeszcze pracowników, iż tylko zrzesze-
ni w silnym i dobrze zorganizowanym 
Związku, aktywnie w nim działając, są 
w stanie prowadzić rzeczywisty, sku-

teczny dialog na rzecz poprawy swoich 
warunków pracy i życia. 

Na rozwój Związku wpływa także 
sprawna organizacja, pomoc eksperc-
ka, pełen przepływ informacji między 
wszystkimi strukturami, szkolenia, stałe 
konsultacje z członkami oraz wizerunek 
Związku na zewnątrz. Dopiero wszystkie 
te elementy sprawiają, że Związek sta-
je się atrakcyjny dla nowych ludzi i jest 
w stanie wykorzystać swój potencjał, 
działając na rzecz i w imieniu swoich 
członków. 

1. Pozyskiwanie członków
Tylko zorganizowani w związek za-

wodowy pracownicy mogą wywalczyć 
wyższe płace i obronić swoje prawa, 
dlatego priorytetem Związku jest dopro-
wadzenie do większego zorganizowania 
się pracowników, zarówno w zakładach, 
gdzie istnieją organizacje zakładowe, jak 
i tam, gdzie ich nie ma.

Zmiany struktur gospodarczych, 
przemieszczanie się licznych grup pra-
cowniczych z dużych zakładów prze-
mysłowych do małych przedsiębiorstw 
handlowych i usługowych, stwarza dla 
Związku konieczność wypracowania 
efektywnych form zrzeszania się i ochro-
ny praw pracowników zatrudnionych 
w tym obszarze. 

Chcemy, aby do końca kadencji 
wzrost liczby członków nie tylko zrów-
noważył naturalny ubytek, ale przekro-
czył go co najmniej o 5%.

Potrzebujemy do tego wzmocnienia 
działań, wspierających pracę organiza-
torów związkowych, lepszej informacji, 
pomocy eksperckiej, szkoleń.

2. Szkolenia i programy 
unijne

NSZZ „Solidarność” będzie kon-
tynuował działania zmierzające do 
coraz większego udziału w progra-
mach unijnych, służących realizacji 
naszego programu szkoleniowego, 
a także promocji dialogu i partnerstwa 
oraz komunikacji. Komisja Krajowa po-
winna rejestrować i koordynować zaan-
gażowanie w programy unijne poszcze-
gólnych struktur Związku.

Program szkoleń – z wykorzystaniem 
programów unijnych – powinien być 
dostosowany do aktualnych potrzeb 
struktur Związku (nowe ustawy, zmiana 
przepisów, przekształcenia własnościo-
we, techniki negocjacyjne, szkolenia ję-
zykowe).

Będą prowadzone stałe szkolenia do-
tyczące organizacji i rozwoju Związku.

3. Informacja i promocja
a. Doskonalenie i rozbudowanie strony 

internetowej, wzbogaconej o strony 
tematyczne.

b. Zobowiązanie działaczy związkowych 
wszystkich szczebli do przekazania 
adresów poczty elektronicznej do 
jednolitej bazy adresowej do infor-
macji i konsultacji, w tym wydawa-
nia internetowego Serwisu Informa-
cyjnego.

c. Poszerzenie sieci ankietowej do 
szybkiego badania opinii członków 
Związku.

d. Działania na rzecz zwiększenia nakła-
du ,,Tygodnika Solidarność”.

e. Opracowanie projektu połączenia sie-
ciowego wszystkich struktur Związku.

f. Promocja działań Związku poprzez 
kampanie wizerunkowe związane 

z realizacją głównych celów progra-
mowych.

4. Organizacja
a. Powołanie Instytutu Solidarności – 

placówki naukowo-badawczej, której 
celem będzie przygotowywanie eks-
pertyz dotyczących sytuacji społecz-
nej i rynku pracy oraz poszerzanie 
świadomości społecznej, ekonomicz-
nej i etycznej w zakresie pracy. 

b. Opracowanie i upowszechnienie 
wzoru nowej legitymacji związkowej 
umożliwiającej elektroniczny zapis 
danych.

c. Stworzenie bazy adresowej wszystkich 
członków i struktur Związku.

d. Wzmocnienie Biura KK w Warszawie.

5. Etos „Solidarności” 
– pamięć dla przyszłości

„Solidarność” jest wielkim dziedzic-
twem Polski, Europy i świata. Kultywo-
wanie pamięci o tym dziedzictwie, jego 
historii, wartościach, w oparciu, o które 
powstawał nasz Związek – jest naszym 
obowiązkiem. Także po to, aby stano-
wić inspirację dla walczących o wolność, 
godność i solidarność.

W imię pamięci o ofiarach komuni-
zmu, o tych, którzy zbudowali funda-
ment wolności i niepodległości Polski, 
Związek będzie konsekwentnie dążył do 
pokazania historycznej prawdy o prze-
szłości i wspierał wszelkie działania legi-
slacyjne zmierzające do zadośćuczynie-
nia ofiarom i sprawiedliwego osądzenia 
winnych zbrodni.
a. Pamięć o rocznicach – Związek będzie 

organizował obchody i uroczystości 
rocznicowe, upamiętniające ważne 
wydarzenia i postaci związane z wal-
ką „Solidarności” o wolność i god-
ność pracownika, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań edukacyj-
nych, skierowanych do młodych.

b. Kontynuowanie wsparcia dla ofiar 
i ich rodzin – Związek będzie m.in. 
poprzez Fundację Promocji Solidar-
ności wspierał ofiary represji komu-
nistycznych i ich rodziny, szczególnie 
z okresu stanu wojennego.

c. Wspieranie badań nad historią „Soli-
darności” we współpracy z Instytu-
tem Pamięci Narodowej.

d. Budowanie Archiwum – NSZZ „So-
lidarność” będzie gromadził doku-
menty, materiały, nagrania, zdjęcia 
i publikacje dotyczące historii Związ-
ku i antykomunistycznej wolnościo-
wej opozycji, a także działań po roku 
1989, porządkując je w Archiwum 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

���

Krajowy Zjazd Delegatów zobowią-
zuje Komisję Krajową do przygotowania 
w ciągu czterech miesięcy szczegółowe-
go planu realizacji powyższych zadań 
wraz ze sposobem ich finansowania.

Wrocław, 22 października 2010 r. 
XXV Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący Prezydium Zjazdu

Stanisław Szwed

UCHWAŁA PROGRAMOWA 
dokończenie ze str. 15
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– Uchwała programowa, 
przyjęta na XXV Krajowym 
Zjeździe Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, wytycza cele, 
które musi realizować Zwią-
zek w obecnej kadencji. Na 
ile zmieniają one dotychcza-
sowe kierunki działania „So-
lidarności”?

– Nie są to nowe kierunki. 
Przyjęliśmy taką koncepcję, 

że uchwały programowe ko-
lejnych zjazdów będą rozwi-
nięciem Deklaracji Progra-
mowej NSZZ „Solidarność”, 
którą przyjął KZD w Legnicy 
w 2007 roku. Opiera się ona 
na czternastu podstawowych 
celach Związku, określonych 
w statucie, począwszy od kwe-
stii bezrobocia poprzez proble-
my przekwalifikowań pracow-

ników, rodziny, godności pracy, 
po kwestie bardziej ogólne, jak 
globalizacja, współpraca mię-
dzynarodowa czy patriotyzm. 
Ostatnia uchwała programowa 
wpisuje się w te cele. Tak więc 
nie są zasadniczo nowe, formu-
łują jednak priorytety, szczegó-
łowe uwarunkowania i sposób 
realizacji w rozpoczynającej 
się kadencji.

– Uchwała kładzie duży 
nacisk na potrzebę dialo-
gu i ochronę pracowników 
poprzez bezpieczne formy 
zatrudnienia w powiązaniu 
z koniecznością zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego 
w warunkach globalizacji. 
Te i inne elementy to zwró-
cenie uwagi na nowe warun-
ki, w których dzisiaj działa 
Związek?

– Charakterystyczny jest ty-
tuł pierwszej części uchwały: 
„Praca-płaca-dialog”, w któ-
rym zawierają się jej główne 
założenia. Chodzi o działania 
na rzecz poprawy warunków 
pracy, wzrostu wynagrodzeń 
i oparcie relacji społecznych na 
dialogu. Uważamy, że w tych 
trzech sferach jest wiele do 
zrobienia, a obecny rząd mimo 
składanych deklaracji nie jest 
zainteresowany rozwiązywa-
niem żadnego z problemów, 

Uchwała programowa musi być 
realizowana
Rozmowa z JACKIEM RYBICKIM, sekretarzem Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” w minionej kadencji i przewodniczącym Komisji 
Programowej XXV KZD, członkiem KK z Regionu Gdańskiego „Solidarności”

występujących tutaj. Praca, 
sposoby zatrudniania, jej bez-
pieczeństwo – to wszystko 
wymaga wiele troski i uwagi. 
Wprawdzie rosną płace, ale 
niektórzy tego w ogóle nie 
odczuwają, ponieważ rośnie 
też w zastraszającym tempie 
rozwarstwienie wysokości 
zarobków. Zrównoważony 
rozwój nie jest realizowany, 
zaś o dialogu, szczególnie na 
szczeblu centralnym, w ogóle 
trudno mówić. Te trzy kwestie 
stawiamy bardzo mocno jako 
priorytety NSZZ „Solidar-
ność” w rozpoczynającej się 
kadencji.

– Oczywiście w uchwale 
programowej jest także na-
cisk na konieczność rozwoju 
Związku.

– Tak,  to  druga część 
uchwały. Pierwsza formułuje 
cele niejako zewnętrzne, me-
rytoryczne. Tu natomiast od-
powiadamy na pytanie, kiedy 
te cele będziemy w stanie 
skutecznie i konsekwentnie 
realizować. Podstawą siły 
„Solidarności” jest jej liczeb-
ność i w związku z tym głów-
nym zadaniem na tę kadencję 
jest pozyskiwanie członków, 
ale także ich przygotowanie 
merytoryczne. Chodzi więc 
o bogatą ofertę szkoleń, także 
przy wykorzystaniu progra-
mów unijnych. Dodajmy, że 
Region Gdański NSZZ „So-
lidarność” został tu bardzo 
wysoko oceniony w bada-

niu przeprowadzonym przez 
Związek. Kolejne ważne ele-
menty tutaj to sprawna orga-
nizacja i oparcie na tradycji. 
Aby sprawnie coś budować, 
konieczne jest mocne oparcie 
na fundamencie, w tym przy-
padku na etosie historii, ba-
gażu doświadczeń Związku, 
chlubnej przeszłości. Stąd 
mowy nie ma oczywiście 
o żadnym zwijaniu sztanda-
rów czy odbieraniu „Soli-
darności” prawa do własnej 
historii.

– Związek wkracza w no-
wą kadencję z mocno zmie-
nionym składem swoich 
władz na poziomie Komisji 
Krajowej. Jak w tej sytuacji 
może wyglądać realizacja 
uchwały programowej?

– Przez minione cztery lata 
związkowa lokomotywa była 
przez nas rozpędzana, jednak 
zdaniem delegatów KZD widać 
nie dość skutecznie. Delegaci 
mają demokratyczne prawo 
do oceny władz Związku i ich 
rozliczania w wyborach. Trze-
ba pamiętać jednak o tym, że 
uchwała programowa również 
została podjęta demokratycznie 
i obowiązuje także nowe wła-
dze NSZZ „Solidarność”. Jako 
członkowie Komisji Krajowej 
z Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” będziemy robić 
wszystko, by uchwała była re-
alizowana.

Rozmawiał 
Jarosław Wierzchołowski
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Prezydenci, burmistrzo-
wie czy wójtowie, którzy 
rządzili co najmniej przez 
dwie kadencje i nie zo-
stali wybrani w kolejnych 
wyborach, mają według 
projektu uchwały Związku 
Miast Polskich pobierać 
pensje do czasu osiągnię-
cia wieku emerytalnego 
albo odprawy w wysoko-
ści rocznej pensji.

Zgodnie z projektem Związ-
ku Miast Polskich, na 

przykład prezydenci Warsza-
wy, Wrocławia czy Poznania 
otrzymaliby po około 154 tys. 
zł. Pomysł wydaje się kurio-
zalny, jednak samorządowcy 
powołują się na rozwiązania 
holenderskie i nie widzą w nim 
nic gorszącego. Argumentują 
też, że samorządowcy z chwilą 
wyboru na stanowisko zrywa-

ją ze swoją pracą zawodową 
i trudno im potem wrócić do 
miejsca poprzedniego zatrud-
nienia. Problem swoistych od-
szkodowań dotyczyłby około 
25 proc. wszystkich samorzą-
dowców, czyli około 2,5 tys. 
osób, gdyż tylu z nich zajmuje 
swoje stanowiska przez wię-
cej niż dwie kadencje. Pienią-
dze wypłacane byłyby z kasy 
samorządów, które musiałyby 
się liczyć z wydatkami rzędu 
60 mln zł według obliczeń spe-
cjalistów.

Powstaje pytanie, za co na-
gradzać osoby, które nie prze-
konały do siebie wyborców 
swoją dotychczasową pracą w 
samorządzie? Płatna do wypra-
cowanej z wiekiem emerytury 
taka emerytura pomostowa by-
łaby przecież swoistą nagrodą 
za nieudolność. 

(jw)

Nagrody
za przegrane wybory?

ZWIĄZEK

W dniach 5–6 listopada 
delegacja „Solidarności” 
Portu Gdańskiego pełniła 
służbę przy grobie ks. Je-
rzego na terenie kościoła 
św. Stanisława Kostki na 
warszawskim Żoliborzu.

Przypomnijmy, że bł. ksiądz 
Jerzy Popiełuszko wraz 

z delegacją hutników z hu-
ty Warszawa uczestniczył 
w Gdańsku we mszy świętej 30 
sierpnia 1981 r. z okazji przy-
wrócenia krzyża przy grobach 
„Westerplatczyków” i poświę-
cenia sztandaru portowej „So-
lidarności”. Sztandar ten, jako 
jeden z nielicznych, był obecny 
na mszy świętej w czasie po-
grzebu zamordowanego przez 
SB ks. Jerzego Popiełuszki.

Członkowie Międzyzakła-
dowej Komisji Koordynacyj-
nej NSZZ „Solidarność” Por-
tu Gdańskiego podjęli służbę 

w odpowiedzi na apel przewod-
niczącego Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysz-
tofa Dośli i przewodniczącego 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Północ-
nej Krzysztofa Żmudy.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 
został wyniesiony na ołtarze 
6 czerwca 2010 r. w trzydzie-
stą rocznicę powstania NSZZ 

„Solidarność”. XXIV Krajowy 
Zjazd Delegatów w Gdyni przy-
jął uchwałę, w której zwraca się 
za pośrednictwem Episkopatu 
Polski do Stolicy Apostolskiej 
o oficjalne ustanowienie bło-
gosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki patronem Niezależ-
nego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”.

Edward Fortuna

Gdańscy portowcy 
przy grobie księdza Jerzego 

Gdańscy portowcy przy grobie bł. księdza Jerzego 
Popiełuszki.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

WIĘCEJ
marihuany

Cytat miesiąca  ”
„

W sektorze przedsiębiorstw przeciętne 
wynagrodzenie w październiku 2010 r. 
bez wypłat nagród z zysku wyniosło 

3440,20 zł 
i było wyższe niż miesiąc temu 
o 36,52 zł.

pod redakcją Olgi Zielińskiej

PRACODAWCY NIEŹLE ZARABIAJĄ

Jak po 
GRUDZIETAŃSZE LEKI?
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Tak przekonuje Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało 
projekt ustawy dotyczącej leków i ich refundacji. Ustawa zakłada 
m.in. wprowadzenie urzędowych marż i cen leków refundowa-
nych przez NFZ. Oznaczać to będzie w praktyce koniec sprzedaży 
leków za grosz, bo ich ceny będą stałe.  Marże aptekarzy także 
zostaną obniżone prawie o połowę. Ceny leków refundowanych 
ma negocjować z koncernami specjalna komisja ekonomiczna, 
w skład której wejdzie 12 osób. Każda z nich otrzyma 3,5 tys. 
zł za udział w jednym posiedzeniu komisji, a przewiduje się, że 
będzie ich około trzech dla danego leku. Problem w tym, że za-
oszczędzi na tym NFZ, ale niekoniecznie pacjenci. Aby było to 
z korzyścią dla pacjentów, NFZ musiałby wynegocjować z kon-
cernami obniżkę cen leków o ok. 10 proc., a na to one prawdo-
podobnie się nie zgodzą.

1,56 zł – tyle odzyskuje pracodawca z wydanej złotówki na 
pracownika. Tak wynika z raportu firmy doradczej Pricewater-
houseCoopers, która badała efektywność zarządzania kapita-
łem ludzkim w polskich firmach. To jeden z najwyższych wyni-
ków w Europie. Dla Starego Kontynentu średnia wynosi 1,17 zł, 
a w Stanach Zjednoczonych 1,43 zł. Tylko pracodawcy w Rosji 
mają jeszcze lepsze wyniki. Każda zainwestowana złotówka przy-
nosi im 1,87 zł.

Nawet 40 proc. Polaków miesz-
kających w dużych miastach, zda-
niem ekspertów, może zażywać 
marihuanę. W całym kraju dotyczyć 
to może 6–9 proc. ludności. Na 
popularność marihuany wpływają 
rozpowszechniane opinie, że to 
używka, a nie narkotyk. O jej rze-
komej nieszkodliwości wypowiada 
się wielu artystów. Policja potwier-
dza, że liczba osób zażywających 
marihuanę stale wzrasta. Świadczą 
o tym też zarekwirowane ilości. 
W 2008 r. policja zabezpieczyła 
459 kg, a w roku ubiegłym już 860 
kg.                                             �

Co dziesiąta osoba po sześć-
dziesiątce padła ofiarą naduży-
cia. To wynik badań ARG Rynek 
i Opinia przeprowadzonych 
na zlecenie Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 
Ludzie starsi wykorzystywani 
są w różny sposób. Oferuje im 
się rzekomo tańsze wycieczki, 
„cudowne” produkty leczni-
cze i wiele różnych „niezbęd-
nych” sprzętów. W naciąganiu 
staruszków uczestniczą też 
banki. Łatwa dostępność do 
kredytów powoduje, że wielu 
konsumentów popada w za-
dłużenie. Według delegatury 
UOKiK w Gdańsku, rośnie licz-
ba starszych dłużników, którzy 
zaciągnęli kredyty nawet w kil-
ku bankach na kwoty 100–200 
tys. zł. Osoby starsze są mało 
świadome swoich praw, rzad-
ko też składają reklamacje.  �

Polska przeznacza naj-
większe kwoty w UE na ren-
ty strukturalne. Przynosi to 
jednak małe efekty. Renty dla 
osób oddających gospodar-
stwa w latach 2004–2013 
wyniosą 12 mld zł. Pieniądze 
trzeba będzie wypłacać aż do 
2020 r. Na renty w zamian za 
przekazanie gospodarstw na-
stępcy albo innemu rolnikowi 
zdecydowało się 65 tys. rol-
ników. Nie wpływa to jednak 
na poprawę struktury agrarnej 
wsi. Gospodarstwa się nie po-
większają i choć dzięki rentom 
spada ich liczba, to w ich miej-
sce powstają nowe.

   �

Tylko seks, medytacja lub joga 
pozwalają na bycie „tu i teraz”. 
W innych przypadkach rozmyśla-
my. O przyszłości, przeszłości, 
co by było gdyby. Takie są 
wyniki badań opubliko-
wanych w „Science”. 
Inne sposoby na od-
ciąganie od niepo-
trzebnych refleksji to 
ćwiczenia fizyczne, zaj-
mująca rozmowa, słuchanie 
muzyki i jedzenie. Błądzenie 
myśli często jest wynikiem 
bycia nieszczęśliwym 
– wynika z badań.

�

Ile NFZ wydaje na 
refundację leków
(w mld zł)

2006           2007          2008          2009          2010
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7,3
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9,3
Jak osoby po 60. 
oceniają swoją 
znajomość praw 
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Nie rozumiem tych kontrowersji. To moje podpisy 
są pod większością aktów prawnych stanowiących 
wolną Polskę. 

Reakcja gen. Wojciecha Jaruzelskiego na krytykę 
jego obecności w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

W październiku in-
flacja liczona w skali 
rocznej wyniosła 2,8 
proc. i była o 0,3 
proc. wyższa niż we 
wrześniu br. 

Stopa bezrobocia w woje-
wództwie pomorskim wg 
danych za wrzesień br. wynio-
sła 11,6 proc. i wzrosła o 0,1 
proc. w porównaniu 
z poprzednim miesiącem.

Stopa bezrobocia 
w Polsce we wrześniu 
br. wyniosła 11,5 proc. 
i wzrosła w stosunku do 
poprzedniego miesiąca 
o 0,2 proc.

Polskie samorządy są wg opinii 
ekspertów coraz bardziej zadłu-
żone. Do granicy 50 proc. zadłu-
żenia w stosunku do przychodów 
zbliżają się: Kraków, Toruń, 
Wrocław, Bydgoszcz, Warszawa 
i Poznań.
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Dominika Szwaba jest 
laureatką wielu konkur-
sów na szczeblu ogólno-
polskim, w czerwcu 2010 
roku na zakończenie na-
uki w gimnazjum uzyskała 
średnią ocen 5,93. Zajęła 
też I miejsce w konkursie 
historyczno-literackim „Od 
Jałty do Gdańska”, zorga-
nizowanym przez Sekcję 
Krajową Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” 
i mazowieckiego kuratora 
oświaty. Dominika jest 
laureatką Funduszu Sty-
pendialnego NSZZ „Soli-
darność” już po raz drugi.

Jej zainteresowania 
to ekologia i geografia 

D o m i n i k a  u k o ń c z y ł a 
w czerwcu 2010 roku Gimna-
zjum w Goręczynie i rozpo-
częła naukę w Liceum Ogól-
nokształcącym w Kartuzach. 
Uczy się w klasie o profilu 
matematyczno-geograficznym. 
Dodatkowe punkty uzyskała 
za tytuł finalisty wojewódz-
kiego konkursu geograficz-
nego i konkursu „Od Jałty do 
Gdańska”. Nie bez znaczenia 
były też punkty za 12 miejsce 
w ogólnopolskim konkursie 
„Młody Europejczyk”, kon-
kurs „Mieszkańcy naszych 
lasów” i udział w rejonowym 
konkursie języka polskiego. 
Dominika interesuje się geo-
grafią i ekologią. W rozwijaniu 
zainteresowań pomagały jej 
wykłady i zajęcia prowadzone 
przez pracowników Wydzia-
łu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Jej gimnazjum ma 
bowiem umowę patronacką z tą 
uczelnią. Dzięki temu ucznio-
wie mieli okazję uczestniczyć 
w programie, w którym badali 
wodę w pobliskich jeziorach 
oraz glebę, uczestniczyli w zaję-
ciach na temat biologii Bałtyku, 
wykonywali doświadczenia na 
uniwersyteckim statku badaw-
czym. Zajęcia z ekologii były 
na tyle ciekawe, że Dominika 
poważnie myśli o studiach na 
Uniwersytecie Gdańskim. 

I miejsce w konkursie 
„Od Jałty do Gdańska”

Największym jej osiągnię-
ciem było zajęcie I miejsca 
w konkursie historyczno-li-
terackim „Od Jałty do Gdań-
ska”. Dominika przygotowała 

DOMINIKA SZWABA

Pierwsze miejsce 
w konkursie 
„Od Jałty do Gdańska”

Dominika Szwaba z Alojzym Szablewskim, byłym 
przewodniczącym „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej.

prezentację multimedialną 
złożoną z 30 slajdów na temat 
rodzącej się „Solidarności”, 
działalności opozycyjnej takich 
działaczy związkowych, jak 
Lech Wałęsa, Anna Walen-
tynowicz i Andrzej Gwiaz-
da. Nie ukrywa, że w realiza-
cji  pomysłu pomógł jej tata, 
Leszek Szwaba – działacz 
„Solidarności” w  gdyńskim 
porcie w latach 1980–1998. 
Dla niej historia najnowsza jest 
żywa, a pojęcie „patriotyzm” 
nie stanowi pustego hasła. Nie 
bez znaczenia była też inspi-
racja ze strony nauczycielki 
historii, Ewy Tusk. Na etapie 
ogólnopolskim podczas testu 
pisemnego na temat wiedzy 
z historii najnowszej wypadła 
najlepiej spośród dziewięciu 
finalistów.  

 – „Solidarność” to dla mnie 
organizacja, która przyniosła nam 
wolność i demokrację – mówi 
Dominika. – Dzięki „Solidar-
ności” możemy żyć w demo-
kratycznym państwie. Mamy 
wolność słowa i możliwość 
zrzeszania się. To najpiękniejsza 
rzecz, jaka się nam zdarzyła. 

Wielodzietna rodzina

Dominika ma jeszcze czwo-
ro rodzeństwa. Najstarsza jest 
18-letnia Aleksandra, ucząca 
się w maturalnej klasie, która 

przejawia zdolności plastyczne 
i matematyczne. Młodsza Juli-
ta ma dopiero 14 lat, Marcelina 
10 lat – obie są uczennicami 
Zespołu Szkół w Goręczynie. 
Najmłodsza Wiktoria ma 5 lat. 
Czworo dzieci w wieku szkol-
nym to poważny wydatek fi-
nansowy, przede wszystkim we 
wrześniu, kiedy całą czwórkę 
trzeba wyposażyć do szkoły.  
Zwłaszcza że tata od lat po-
zostaje na rencie. Dobrze cho-
ciaż, że udało się wywalczyć 
odszkodowanie i to świadcze-
nie rentowe, co zajęło rodzi-
nie aż siedem lat. Renta ojca 
i pensja mamy, Bernadety, 
pracującej w Urzędzie Gminy 
w pobliskim Somoninie, musi 
wystarczyć na utrzymanie 
siedmioosobowej rodziny.   

– Jestem optymistką – mówi 
mama. – Wychowanie dzieci to 
ciężka praca, ale cieszą mnie 
ich sukcesy szkolne i osią-
gnięcia. Rodzina to najlepszy 
kapitał.  

Stypendium  w wysokości 
1000 złotych bardzo przyda 
się Dominice. Ma je zamiar  
przeznaczyć na kupno laptopa, 
zwłaszcza że odłożyła również 
500 zł z nagrody wójta gminy 
Somonino. Dzisiaj przecież 
nauka bez komputera i dostę-
pu do Internetu jest zupełnie 
niemożliwa. 

Dorota Trela-Godzwon
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6 listopada br. odbył się w Starogardzie Gdańskim XIX Tur-
niej o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” w halowej piłce nożnej. 

Turniej piłki halowej
w Starogardzie Gdańskim 

W imprezie wystartowało osiem drużyn. Zwycięzcą zmagań 
został zespół Komisji Zakładowej „S” MZK Starogard 

Gdański, od lat odnoszący sukcesy sportowe. W finale rozgromił 
on 3:0 zespół Old Boys Starogard Gdański, który zdobył drugie 
miejsce. Trzecie zajęli organizatorzy turnieju, czyli zespół KM 
„S” miejscowej Polpharmy. Kolejne miejsce, już poza oficjalnym 
podium, wywalczyli startujący po raz pierwszy w turnieju spor-
towcy z tczewskiego Flextronicsu. 

Impreza odbywa się cyklicznie od 19 lat na początku listopada 
dzięki inicjatywie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Polpharmie.

tekst i fot. (jw)

LESZEK ŚWIECZKOWSKI, 
przewodniczący KM „S” 
w Polpharmie Starogard Gdański

– Kiedy rodziła się idea tego turnieju, 
uczestniczyło w nim o wiele więcej organiza-
cji zakładowych. Niezmiennie jednak poziom 
rozgrywek utrzymuje się na wysokim pozio-

mie, wykraczającym poza typowo amatorski sport, a zarazem 
gra jest zawsze utrzymana w duchu fair play, zawodnicy trak-
tują rozgrywki jako zabawę, miłą formę spędzenia wolnego 
czasu i okazję do integracji. Wszystkie komisje zakładowe, któ-
re wystawiają swoje reprezentacje, bardzo cenią sobie udział 
w turnieju. Organizujemy go przy współpracy kierownictwa 
Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Staro-
gardzie Gdańskim, a zawsze zaszczyca nas swoją obecnością 
ktoś z Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego „S”. Z pewno-
ścią warto kontynuować organizację tej imprezy, przydałoby 
się takich więcej, by pokazywać, że „Solidarność” to także 
sport, zabawa i miłe wspólne spędzanie czasu.

MIROSŁAW NEUMANN, KZ „S” 
w MZK Starogard Gdański

– Obecnie skład naszej drużyny ustabilizo-
wał się i  jak widać może ona osiągać sukce-
sy. Uważam, że tylko stały skład gwarantuje 
możliwość zgrania się zespołu i skuteczną 
walkę. W ubiegłym roku w turnieju zajęliśmy 

drugie, a dwa lata temu także pierwsze miejsce. 

Zdzisław Czapski, kierownik starogardzkiego Oddziału RG, 
„S” wręcza nagrody.

Impreza odbywa się cyklicznie, już od 19 lat.

0ŚWIATA / SPORT
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Gdy Agata weszła na od-
dział usłyszała, jak jedna 
z pacjentek cały czas po-
wtarza: Jak ja bym chciała 
mieć te 20 tysięcy, jak ja 
bym strasznie chciała mieć 
te 20 tysięcy. W myślach za-
stanawiała się, skąd można 
by zorganizować tak wielką 
sumę. Nie wytrzymała i za-
pytała: Pani Beatko, a po co 
pani tyle pieniędzy? 

I dowiedziała się, że chodzi 
o dwadzieścia tysięcy płytek 
krwi, bo z takim wynikiem 

pani Beata mogłaby wyjść ze 
szpitala na przepustkę do domu. 
I zrozumiała, że na oddziale 
myśli się innymi kategoriami. 

Każdy, kto towarzyszył 
chorobie nowotworowej kogoś 
bliskiego, wie, jak bardzo jest to 
trudne. Fundacja „Dobrze, że je-
steś” powstała po to, by wspie-
rać ludzi dotkniętych chorobą 
krwi i szpiku kostnego, mobi-
lizować rodziny do wzajemnej 
pomocy, po to, by z godnością 
stawić czoła chorobie, a kiedy 
to konieczne – śmierci. 

Fundacja działa na oddzia-
łach onkologicznych i hemato-
logicznych w sześciu miastach 
w Polsce: we Wrocławiu, War-
szawie, Krakowie, Łodzi, Po-
znaniu i Gdańsku. 

– Pacjenci, nawet czując się 
okropnie, przed rodziną grają 
rolę osoby silnej, optymistycz-
nie patrzącej w przyszłość, 
to wieczny spektakl – mówi 
Agata Kowalczyk, koordyna-
tor wolontariatu na Oddziale 
Hematologii i Transplantologii 
Gdańskiej Akademii Medycz-
nej. – I dopiero przy wolonta-
riuszu mogą się rozsypać. Wi-
działam taką scenę, jak młody 
mężczyzna cały dzień odgrywał 
bohatera i tryskał optymizmem 
wobec swojej sześcioletniej có-
reczki, a po jej wyjściu całko-
wicie się rozkleił. Gdzieś trzeba 
naładować akumulatory. 

Agata ma 34 lata. Studiuje 
psychologię. Szukała w interne-
cie pracy i znalazła ogłoszenie 
o fundacji. Szpitalne życie i spe-
cyfikę dyżurów znała z własnych 
doświadczeń. Zgłosiła się. I zo-
stała działającym wolontaryjnie 
koordynatorem oddziału.

Na „jej” oddziale wolonta-
riusze nie mają specjalizacji. 
Wykonują wszystko, oprócz 
czynności medycznych i kar-
mienia, tzn. pomagają w utrzy-
maniu higieny, rozmawiają, 
robią zakupy, czytają. Jedna 
z dziewczyn obcina włosy. 
Mają też Andrzeja, który gra 
z pacjentami w szachy. 

Wśród wolontariuszy prze-
ważają ludzie młodzi, ale nie 
tylko. Jan Rogala ma 58 lat, 

troje dzieci i czworo wnucząt. 
Pracuje w straży pożarnej na 
lotnisku. Wolontariuszem fun-
dacji jest od roku. – Trafiłem 
w kościele na ulotkę funda-
cji i zadzwoniłem do Agaty. 
Przez lata byłem ratownikiem 
w straży pożarnej, bywałem 
w drastycznych sytuacjach, 
więc wiedziałem, że sobie po-
radzę. Jednej dziewczyny nie 
mogę odżałować. Ania miała 
28 lat i dwoje małych dzieci. 
Dużo rozmawialiśmy, opo-
wiadała mi o swojej rodzinie 

świadome przyjęcie bólu. I także 
wówczas, gdy my się z nim nie 
zgadzamy, nie powinien być sam. 
Chory potrzebuje drugiego 
człowieka, rodziny, bliskich, 
także tych, z którymi zaprzyjaź-
nił się w trakcie leczenia, leka-
rzy, pielęgniarek i innych. Nie 
porzucajmy go, nawet jak 
nie potrafimy mu już pomóc, 
starajmy się, by wiedział, że dla 
nas pozostaje nadal ważny. 

Wśród wolontariuszy jest 
spora rotacja. Szczególnie 
wśród licealistów.

– Ostatnio pożegnałam 
się z Tomkiem. Był po prostu 
super, ale dostał się na studia 
w Anglii – opowiada Agata. 
A pytana o powody rezygnacji 
innych stwierdza: – Czasami 
pozostają nieujawnione. Jesz-
cze nikt z odchodzących nie 
powiedział mi, że to dla niego 
za trudne. Tłumaczenia bywa-
ją prozaiczne. Przeprowadzam 
się, urodzi mi się dziecko. 

Odchodzą, ale przycho-
dzą nowi, chętni do pomocy. 
A czasami mam wrażenie, że 
to pacjenci opiekują się wo-
lontariuszami. 

Ewa Gronkiewicz

Mijający rok był Rokiem 
Ignacego Jana Paderewskie-
go (150-lecie urodzin). Był 
to też Rok Fryderyka Chopi-
na (200-lecie urodzin). I sta-
ło się tak, że postać Chopina 
całkowicie przyćmiła osobę 
Paderewskiego. 

Na ogół postrzegamy go jako 
wielkiego pianistę i pierw-

szego premiera po odzyskaniu 
niepodległości. Rzadziej jednak 
pamiętamy, jak wiele uczynił dla odzyskania naszej niepodległo-
ści. W Europejskim Centrum Natolin odbyła się sesja naukowa 
„Ignacy Jan Paderewski – Polak i świata obywatel”, gdzie obok 
historyków głos w dyskusji zabrał arcybiskup Józef Glemp. 

Ignacy Paderewski przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych z kon-
certami kilkakrotnie. W ciągu kilku tournée zarobił ogromne pienią-
dze. Szybko też stał się ulubieńcem Ameryki. W czasie jednego pobytu 
dawał po 90 koncertów. Na każdy przychodziło od trzech do sześciu 
tysięcy ludzi. Na jednym tournée oglądało i słyszało go pół miliona 
osób. Przystojny, z burzą rudych loków, sprawiał, że kobiety na jego 
koncertach mdlały. Z całą pewnością jego ówczesną popularność moż-
na porównać do dzisiejszych gwiazd popu, jak Bono czy Sting. 

A przecież wtedy nie było telewizji ani radia. Jednak wszystko 
było opisywane i dokumentowane. Cała Ameryka wiedziała, jak 
Paderewski wygląda, jak się ubiera, na jakim instrumencie gra, 
jakiego szamponu używa. 

Poznał prezydentów Stanów Zjednoczonych: Tafta, Roosevelta, 
Clevelanda, Wilsona, Hoovera, którzy go traktowali jak równego so-
bie. Przyjaźnił się z dwoma papieżami, ludźmi świata sztuki. Stał się 
w Ameryce instytucją. I ciągle, spokojnie, elegancko, przypominał 
ludziom, że Polska istnieje. Wygłosił w Stanach ponad 350 mów, 
prosząc o pomoc dla swojej uciemiężonej ojczyzny. Amerykanie po-
kochali nasz kraj, bo on go kochał. I hojnie obdarowywali Komitet 
Pomocy Ofiarom Wojny powołany przez Sienkiewicza i Paderewskie-
go. Te pieniądze uratowały od śmierci setki tysięcy osób. Miłość do 
ojczyzny rodziła w Paderewskim cnotę miłosierdzia. Nie tylko zbierał 
datki, ale oddawał też większą część swoich honorariów, nie odma-
wiał również koncertów na cele charytatywne. Znakiem ofiarności 
dla Polski było też ufundowanie pomnika króla Jagiełły w Krakowie 
z okazji 500-letniej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem.

Nie ustawał też w działaniach politycznych na rzecz niepodległo-
ści. Jego starania doprowadziły do prywatnej deklaracji ówczesnego 
prezydenta USA Woodrowa Wilsona. Prezydent powiedział mu, że 
zrobi wszystko, żeby powstała niezależna Polska. W styczniu 1918 
przedstawił Kongresowi USA cele, które Ameryka chce osiągnąć 
w I wojnie światowej. Są one znane jako 14 punktów Wilsona i stały 
się podstawą traktatu wersalskiego. 13 punkt mówił o niepodległo-
ści Polski i powstał dzięki memorandum przygotowanemu przez 
Paderewskiego. Jak udało mu się to osiągnąć?

– Był przekonany, że liczy się tylko prawda i szczerość. Nigdy się 
nie unosił, bardzo uważał, żeby nigdy nie krytykować innych, nawet 
wrogów czy konkurentów – podkreśla historyk Adam Zamoyski. – Było 
to bardzo naiwne, ale świat polityki w 1919 roku jeszcze był na pewnym 
poziomie, jeśli chodzi o jakość. I tak się złożyło, że jego niesamowita 
elokwencja, jego naiwność, dobroć, którą wszyscy odczuwali, jego kul-
tura osobista była tak rozbrajająca i trudna do zbycia, a jego argumenty 
zawsze bardzo logiczne, proste, że osiągał zamierzony rezultat. 

Arcybiskup Józef Glemp zwrócił uwagę na gorzkie słowa testa-
mentu artysty. Paderewski prosi o przebaczenie wszystkich tych, wo-
bec których zawinił i przebacza wszystkim tym, którzy jemu zrobili 
krzywdę, ale nie może przebaczyć „tym, pysznym i nikczemnym, co 
myśląc jedynie o korzyściach osobistych i wywyższeniu własnym, 
prowadzili i prowadzą Ojczyznę do zguby, a naród do upodlenia”. 

Według prymasa Glempa, jest to odniesienie do Ewangelii: 
– Są nieodpuszczalne grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. To 
się dzieje wtedy, kiedy człowiek zaprzecza temu, co jest piękne, 
co jest dobre, co jest szlachetne.

Może należałoby ten fragment testamentu wielkiego Polaka 
zadedykować części dzisiejszej sceny politycznej?

 Ewa Gronkiewicz

Architekt polskiej 
niepodległości

IGNACY JAN PADEREWSKI
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Upragnione 20 tysięcy
FUNDACJA „DOBRZE, ŻE JESTEŚ”

Jak można pomóc 
� zostań wolontariuszem 
� zostań sponsorem, na-
wet z niewielką kwotą 
� przekaż 1% podatku. 
Wystarczy, że w deklaracji 
PIT wpiszesz FUNDACJA 
DOBRZE ŻE JESTEŚ, KRS 
0000234740. 
� podaruj to, co możesz: 
ciekawe książki, płyty 
z muzyką czy dobrym fil-
mem, akcesoria bibliotecz-
ne, materiały biurowe
www.dobrzezejestes.pl

i bardzo dziękowała. I tak mi 
siedzi w głowie. 

Wolontariuszem można zo-
stać od 16 roku życia, ale ci nie-
pełnoletni muszą przynieść zgo-
dę obojga rodziców. Najpierw 
jest rozmowa z przedstawicie-
lem fundacji. Potem warsztaty 
psychologiczne, szkolenie BHP, 
spotkanie z lekarzem i siostrą 
oddziałową. Ze względu na 
bezpieczeństwo pacjentów tak-
że badania lekarskie. 

– W szkoleniu bardzo poma-
ga nam lekarz, Michał Taszner. 
– Zawsze możemy na niego li-
czyć. Nigdy nam niczego nie 
odmówił i ma tyle cierpliwości 
– podkreśla Agata. – Wspaniała 
jest siostra oddziałowa, Jolanta 
Piekarska. Ona również poma-
ga nam w szkoleniach wolon-
tariuszy. Muszę przyznać, że 
wszyscy na oddziale, zarówno 
lekarze, jak i pielęgniarki są 
niezwykle pomocni.

Fundacja przygotowała też dla 
wolontariuszy skrypt z wieloma 
radami i wskazówkami, opisem 
chorób, z którymi mają do czy-
nienia. Czytamy w nim m.in.: 

Chory ma prawo do swoich, 
nawet tak trudnych decyzji, jak 

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim 
człowiekiem.
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PRAWO

Prezes zlikwidowanej spółki z Kędzierzyna-Koźla będzie 
musiał z własnej kieszeni zwrócić zaległe pobory w kwocie 
40 tys. zł (wraz z odsetkami) jednemu ze swoich pracow-
ników. Precedensowy wyrok zapadł na początku listopada 
br. w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Prawdopodobnie teraz podobne pozwy posypią się lawinowo, 
gdyż spółka zalegała 20 z 30 pracowników na sumę ok. 400 

tys. zł. Marek Masalski już cztery lata temu uzyskał w sądzie 
wyrok, nakazujący spółce wypłacenie zaległych należności. Nie 
zgodził się jednak na proponowane przez prezesa rozłożenie na-
leżności na raty płatne przez pięć lat. Wówczas szefowie postawili 
spółkę w stan likwidacji i utworzyli nową, zatrudniającą tych sa-
mych ludzi i dysponującą tym samym majątkiem. 

Byłego pracownika to jednak nie zraziło. Na podstawie kodek-
su spółek handlowych pozwał prezesa, bowiem kodeks mówi, że 
członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania 
spółki i jeśli nie ma ona majątku, to muszą pokrywać je z majątku 
prywatnego. Do tej pory zapis ten był niekiedy wykorzystywany 
przez kontrahentów, jednak nigdy przez pracowników.

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że jest rzeczą bezdy-
skusyjną, iż członkowie zarządu spółki odpowiadają za zaległe 
pobory w takim samym zakresie, w jakim odpowiadałaby sama 
spółka. Tadeusz Zając, główny inspektor pracy, stwierdził, że 
dobrze się stało, iż wymiar sprawiedliwości tak wnikliwie pod-
szedł do rozpatrywanej sprawy. Dzięki temu  wyrokowi popularny 
wśród nieuczciwych pracodawców wybieg, polegający na stawia-
niu w stan likwidacji firm zalegających z należnościami,  straci 
rację bytu. Orzeczenie sądu może otworzyć nowe możliwości 
odzyskiwania przez pracowników zaległych wypłat.

(jw)

Prezes odda wynagrodzenie 
z własnej kieszeni 

Za co zapłaci pracownik? część II
Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy 

Pracownik, który wyrządził szkodę w mieniu powierzonym 
przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia 
się, odpowiada na innych zasadach niż ogólne.
Przede wszystkim przy ujawnieniu braków w mieniu pra-
codawcy obowiązuje domniemanie winy zatrudnionego 
pracownika. Pracodawca natomiast musi wykazać, że 
powstała szkoda oraz że prawidłowo powierzył mienie 
pracownikowi.

Art. 124 kodeksu pracy 
wymienia przykładowe 
przedmioty, które mogą 

zostać powierzone pracowni-
kowi. Są to: pieniądze, papiery 
wartościowe lub kosztowności, 
narzędzia i instrumenty (lub 
podobne przedmioty), środki 
ochrony indywidualnej, odzież 
i obuwie robocze, inne mie-
nie, np. telefony komórkowe, 
laptopy. Większość podanych 
dóbr przekazuje pracodawca 
do zwrotu. Wyliczyć się trzeba 
z pieniędzy i towarów.

Pracodawca nie musi udo-
wadniać winy pracownika – 
faktu, że pracownik nienależy-
cie wykonał swoje, obowiązki 
oraz związku przyczynowego 
między jego zawinionym za-
chowaniem i szkodą. To pra-
cownik, chcąc uwolnić się od 
odpowiedzialności, powinien 
wykazać, że nie miał wpływu 
na wyrządzenie szkody oraz że 
ta i tak by powstała nawet wte-
dy, gdyby zaniechał swojego 
działania. Musi też przedstawić 

dowody potwierdzające wystą-
pienie okoliczności od niego 
niezależnych, takich jak: nie-
zapewnienie przez pracodaw-
cę warunków, które zabezpie-
czałaby odpowiednio mienie 
powierzone, wystąpiła siła 
wyższa, wystąpiło bezprawne 
działanie osób trzecich.

Z orzecznictwa

W świetle kodeksu pracy 
także pracownicy, którym po-
wierzono mienie z obowiązkiem 
zwrotu albo do wyliczenia się, 
nie ponoszą odpowiedzialności 
za szkodę w takim zakresie, 
w jakim pracodawca przyczynił 
się do jej powstania lub zwięk-
szenia (orzeczenie SN z dnia 23 
stycznia 1975 r. II PR 201/74, 
OSPiKA z 1975 r. nr 7-8, poz. 
180). 

Brak warunków umoż-
liwiających zabezpieczenie 
powierzonego mienia, będący 
wynikiem trudności organiza-
cyjnych, należy włączyć do 

dziedziny ryzyka związanego 
z działalnością pracodawcy, 
którego to ryzyka pracow-
nik nie ponosi (zob. wyrok SN 
z dnia 14 marca 1975 r. II PR 
187/74, OSNCP z 1975 r., nr 
12, poz. 177). 

Za szkodę w mieniu powie-
rzonym z obowiązkiem zwrotu 
albo do wyliczenia się, powsta-
łą wskutek kradzieży przez 
nieznanych sprawców, pra-
cownik ponosi odpowiedzial-
ność tylko w takim zakresie, 
w jakim można mu zarzucić 
niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie obowiązku pieczy 
nad powierzonym mieniem 
(wyrok. SN z 9.05.2000 r. II 
UKN 621/99, Mon. Prawniczy 
2001/22/1132). 

Problem prawidłowego 
zabezpieczenia mienia po-
wierzonego pracownikowi 
do wyliczenia się odgrywa 
w obecnych realiach zatrudnie-
niowych bardzo istotną rolę. 
Zdarzają się bowiem częste 
przypadki powierzania mienia 
bez określenia wspólnej odpo-
wiedzialności za nie, inwenta-
ryzacji środków przekazanych, 
jak również bez właściwego 
zabezpieczenia mienia. Pra-
widłowe powierzenie to takie, 
które umożliwia ustalenie stanu 
zerowego, wyjściowego. War-
to więc sporządzić protokół 
przekazania (powierzenia) 
mienia. 

Na zasadach określonych 
w art. 124 k.p. pracownicy 
mogą przyjąć wspólną odpo-
wiedzialność materialną za 
mienie powierzone im łącznie 
z obowiązkiem wyliczenia się. 
Podstawą łącznego powierzenia 
mienia jest umowa o współod-
powiedzialności materialnej, 
zawarta na piśmie przez pra-
cowników z pracodawcą. 

Pracownicy ponoszący 
wspólną odpowiedzialność 
materialną odpowiadają w czę-
ściach określonych w umowie. 
Jednakże, w razie ustalenia, że 
szkoda w całości lub w części 
została spowodowana przez 
niektórych pracowników, za 
całość szkody lub za stosow-
ną jej część odpowiadają tylko 
sprawcy szkody. 

Odpowiedzialność wspólna 
za powierzone mienie nie może 
powstać z chwilą powierzenia 
mienia, lecz warunkiem ko-
niecznym do jej powstania jest 
zawarcie umowy na piśmie 
(uchwała pełnego składu Izby 
Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych SN z dnia 18.04.1988 r. III 
PZP 62/87, OSNCP z 1988 r., 
nr 12, poz. 165). 

Umowa o współodpowie-
dzialności materialnej musi 

być zawarta przez pracow-
ników objętych tą odpowie-
dzialnością, co oznacza, że 
jest to dokument obejmujący 
w swej treści wszystkich pra-
cowników objętych współod-
powiedzialnością i przez nich 
podpisany. Nie jest skuteczne 
podpisywanie umowy o odpo-
wiedzialności wspólnej, w któ-
rej podano jedynie zasady tej 
odpowiedzialności, nie okre-
ślając imiennie pracowników 
współodpowiedzialnych. 

Niezawarcie nowej umo-
wy o wspólnej odpowiedzial-
ności materialnej w razie 
zmiany składu pracowników 
objętych taką umową uchyla 
wspólną odpowiedzialność za 
powierzone mienie, art. 125 
§ 2 w związku z art. 124 k.p, 
(wyrok SN z dnia 12.11.2003 
r. I PK 551/02, OSNP 2004/
20/348). 

Do odpowiedzialności za 
powierzone mienie stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 117, 
121, 1211 i 122 k.p., co ozna-
cza, że: 
� pracownik nie ponosi od-

powiedzialności za szkodę 
w takim zakresie, w jakim 
pracodawca lub inna osoba 
przyczyniły się do jej po-
wstania albo zwiększenia 
(art. 117 § 1 k.p.), 

� pracownik nie ponosi ryzy-
ka związanego z działalno-
ścią pracodawcy, a w szcze-
gólności nie odpowiada za 
szkodę wynikłą z działal-
ności w granicach dopusz-
czalnego ryzyka (art. 117 § 
2 k.p.), 

� jeżeli naprawienie szkody 
następuje na podstawie ugo-
dy pomiędzy pracodawcą 
i pracownikiem, wysokość 
odszkodowania może być 
obniżona przy uwzględnie-
niu wszystkich okoliczności 
sprawy, a w szczególności 
stopnia winy pracownika 
i jego stosunku do obo-
wiązków pracowniczych 
(art. 121 § 1 k.p.) 

� przy uwzględnieniu oko-
liczności wskazanych w art. 
121 § 1 k.p., wysokość od-
szkodowania może być 
obniżona przez sąd pracy; 
dotyczy to także przypadku, 
gdy naprawienie szkody na-
stępuje na podstawie ugody 
sądowej (art. 121 § 2 k.p.) 

� jeżeli pracownik umyślnie 
wyrządził szkodę, jest obo-
wiązany do jej naprawienia 
w pełnej wysokości (art. 
122 k.p.). 
Niezależnie od powyż-

szego, ustawodawca wpro-
wadził złagodzony wariant 
odpowiedzialności za mienie 

powierzone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 10.10.1975 
r. w sprawie warunków od-
powiedzialności materialnej 
pracowników w powierzo-
nym mieniu (Dz. U. tekst jedn. 
z 1996 r. nr 143 poz. 662). Sto-
suje się ono do pracowników 
zatrudnionych w magazynach, 
sklepach, w obsadzie co naj-
mniej 6 osób. Rozporządzenie 
wprowadza m.in. odstępstwo 
od zasady pełnej kompensacji 
szkody,  pracownicy odpowia-
dają jedynie za rzeczywisty 
ubytek majątkowy a więc np. 
za wartość towaru za jaką pra-
codawca go kupił, a nie za jaką 
mógł go sprzedać.

Możliwa jest również dal-
sza modyfikacja zasad odpo-

Problem prawidłowego 
zabezpieczenia mienia po-
wierzonego pracownikowi 
do wyliczenia się odgrywa 
w obecnych realiach 
zatrudnieniowych bardzo 
istotną rolę. Zdarzają się 
bowiem częste przypadki 
powierzania mienia bez 
określenia wspólnej 
odpowiedzialności za 
nie, bez inwentaryzacji 
środków przekazanych, 
jak również bez właściwe-
go zabezpieczenia mienia. 
Warto więc sporządzić 
protokół przekazania 
(powierzenia) mienia. 

wiedzialności pracowników za 
mienie powierzone, dotyczy to 
współodpowiedzialności mate-
rialnej zawartej przez pracow-
ników z pracodawcą na piśmie, 
a szczegółowo określonej 
w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 4.10.1974 r. w sprawie 
wspólnej odpowiedzialności 
materialnej pracowników za 
powierzone mienie (Dz. U. 
tekst jedn. Z 1996 r. nr 143 poz. 
663). Na mocy takiej umowy 
pracownicy ponoszą zindywi-
dualizowaną odpowiedzialność 
jedynie w częściach określo-
nych w umowie i pracodawca 
musi wykazać wobec każdego 
pracownika oddzielnie prze-
słanki jego odpowiedzialności 
i zakres szkody, który można 
przypisać konkretnemu pra-
cownikowi. 

Maria Szwajkiewicz
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1 
w Gdańsku 17 listopada br. odbyły się uroczystości związa-
ne z 10 rocznicą powstania gdańskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej. Słupską „Solidarność” reprezentował 
jej przewodniczący Stanisław Szukała.

W tę piękną i jedyną w roku noc, 

gdy gwiazdka betlejemska świeci nad żłóbkiem, 

w którym przyszedł na świat nasz zbawiciel 

Jezus Chrystus, dzielimy się opłatkiem 

i życzymy, aby w Waszych sercach 

zagościła miłość, radość i zdrowie. 

Niech święta Bożego Narodzenia 

będą radosne i pełne ciepła domowego, 

a rodzący się w stajence maleńki Jezus 

umocni nas wiarą, nadzieją i miłością 

na cały 2011 rok.

Stanisław Szukała

przewodniczący 

oraz Zarząd Regionu Słupskiego 

NSZZ „Solidarność”

Jak wiadomo z wcze-
śniejszych naszych relacji 
na łamach Magazynu, 
związkowcy z Prometu 
wnieśli zawiadomienie 
do prokuratury w Człu-
chowie, skarżąc się na 
pracodawcę za przeszka-
dzanie w tworzeniu zgod-
nie z prawem organizacji 
związkowej i szykanowa-
nie jej członków.

Na jakim etapie jest w tej 
chwili postępowanie 

prokuratorskie zapytaliśmy 
szefa „Solidarności” w Pro-
mecie,  Andrzeja Czecha. 
– Prokuratura odrzuciła naszą 
skargę, uzasadniając to tym, że 
to Zarząd  Regionu w Słupsku 
wniósł sprawę, a nie Komisja 

Zakładowa. Zarząd Regionu 
w tym wypadku nie jest stro-
ną i dlatego prokurator pod-
jął decyzję o jej umorzeniu. 
30 listopada na posiedzeniu 
Komisji Zakładowej wspólnie 
z kolegami zastanowimy się, 
jakie kroki podejmiemy dalej. 
Jednocześnie toczą się sprawy 
w sądach pracy kolegów, któ-
rzy zostali  zwolnieni za przy-
należność związkową. Jedna 
sprawa już się zakończyła 
i zapadł wyrok, który naka-
zuje wypłacić odszkodowanie 
pracownikowi i przywrócić 
go  na zajmowane wcześniej 
stanowisko.

O  t y m ,  j a k  s y t u a c j a  
związkowców przedstawia 
się w drugim człuchowskim 
zakładzie, Radpolu, mówi 

Marek Adamski,  przewod-
niczący Komisji Zakładowej. 
–  Ze względu na postępowa-
nie prokuratury w Człucho-
wie odnośnie  Prometu  nie 
mamy do niej zaufania i na 
najbliższym posiedzeniu Za-
rządu Regionu  Słupskiego 
„Solidarności” postawimy 
wniosek, aby sprawę naszej 
firmy skierować do Między-
narodowej Organizacji Pracy  
w Genewie.

O dalszych losach  związ-
kowców z obu człuchowskich 
spółek będziemy informowali 
naszych Czytelników, a na 
razie życzymy wytrwałości 
w walce o pracowniczą god-
ność i należne prawa związ-
kowe.

�

Zarząd Regionu Słupskie-
go NSZZ „Solidarność” podjął 
decyzję o poparciu tych kandy-
datów na radnych w wyborach 
samorządowych, którzy są człon-
kami Związku i którzy w swoich 
materiałach promocyjnych i re-
klamowych zaznaczyli tę przy-
należność. –  Sprawy związkowe 
mogą być także rozwiązywane na 
szczeblu gminy, powiatu czy mia-
sta, dlatego udzielamy poparcia 
naszym członkom kandydującym 
w wyborach samorządowych 
– twierdzi Stanisław Szukała, 
przewodniczący słupskiej „So-
lidarności”.                                  �

Od 6 do 7 listopada br. 
Stowarzyszenie Między-
narodowy Festiwal Brydża 
Sportowego „Solidarność” 
wspólnie z Zarządem Re-
gionu Słupskiego NSZZ 
„Solidarność” zorganizo-
wało X Kongres Brydża 
Sportowego z okazji Świę-
ta Niepodległości.

W pierwszym dniu od-
były się dwa turnieje. 

Pierwszy turniej par o Puchar 
Dyrektora Wydziału Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Słupsku Jerzego Barba-
rowicza wygrała para Bole-
sław Ostrowski  (ze Słupska) 
– Bogdan Małysz (z Gdań-
ska). Natomiast w drugim, 
o Puchar Przewodniczącego 

Zarządu Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność”’ Stani-
sława Szukały, zwyciężyli 
Elżbieta Czekaj  i  Alek-
sander  Kasprzyk  (oboje 
z Gdańska). W drugim dniu 
imprezy również rozegrano 
dwa turnieje. W zawodach 
indywidualnych o Puchar 
Prezesa stowarzyszenia Hen-
ryka Grądzkiego najlepszym 
zawodnikiem okazał się Da-
riusz Chmielewski, reprezen-
tujący Gdańsk. Ostatni puchar 
kongresu – Prezesa Słupskie-
go Towarzystwa Brydżowego  
Jana Langego – trafił w ręce 
pary Elżbieta Czekaj – Alek-
sander Kasprzak.

Miłośnikom zielonego stoli-
ka przyznano również nagrody 
specjalne.

Najlepszym juniorem tur-
nieju został Aleksander Krych 
(woj. mazowieckie), a najlep-
szym zawodnikiem wśród 
młodzieży szkolnej okazał 
się Adrian Lipko. Wśród se-
niorów bezkonkurencyjny był 
Edmund Pinkiewicz. Za naj-
lepszego zawodnika Słupska 
uznano Bolesława Ostrowskie-
go, natomiast Elżbietę Czekaj 
z Gdańska wyróżniono spośród 
kobiet biorących udział w kon-
gresie. Główną nagrodę 1500 
zł zdobył Bolesław Ostrowski, 
tuż za nim uplasował się Ed-
mund Pinkiewicz (1000 zł), 
a trzecie miejsce zajęła Elż-
bieta Czekaj (600 zł).

Wszystkim uczestnikom 
i zwycięzcom gratulujemy.  

�

Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza 12 
grudnia br. na uroczystości obchodów 40 rocznicy Grudnia 
‘70 oraz 29 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Okolicznościowe przemówienia, połączone ze złożeniem  kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą ofiary Grudnia ’70, rozpoczną 

się o godz. 11.50 przed siedzibą słupskiej „Solidarności” przy ul. 
Jedności Narodowej 2. O godz.12.30 w intencji ofiar wydarzeń 
grudniowych zostanie odprawiona uroczysta msza święta w ko-
ściele pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

�

dla kierownictwa i pracowni-
ków gdańskiego oddziału. Ten 
miły jubileusz był także okazją 
do wręczenia nagród prezesa 
IPN oraz wyróżnień zasłużo-
nym pracownikom. Na koniec 
konferencji po symbolicznym 
poczęstunku goście mogli 
zobaczyć wystawę pn. „Soli-
darność” na kartach historii 
w wydawnictwach IPN.

�

ZAPROSZENIE

CZŁUCHÓW

Walka o prawa związkowe 
w Promecie i Radpolu

X Kongres Brydża Sportowego

Obchody dziesięciolecia 
gdańskiego IPN

Wybory
samorządowe 
2010 

W czasie obchodów pro-
fesor  Wojciech Polak 

wygłosił referat pt. „Miejsce 
gdańskiego Oddziału IPN 
w badaniach najnowszej histo-
rii Polski”, natomiast powstanie 
i działalność instytutu nakre-
ślił w swojej prelekcji prezes 
IPN dr Franciszek Gryciuk. 
W okolicznościowych wystą-
pieniach zaproszonych gości 
padło wiele gratulacji i życzeń 
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu kratki od 1 do 45 utworzą rozwiązanie. 
Czeka nagroda!.  
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie „Krzyżówki z posiadaniem nazwy” z nr. 10/2010. 
Poprawnie wyłoniła hasło „W październiku myśli z ptakami na południe odlatują” pani Natalia 
Chmielecka z miejscowości Lignowy. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Nazwiska mężczyzn (cz. 1) 

Wprawdzie obowiązuje zasada, że nazwiska  mężczyzn 
– polskie i pochodzenia obcego – należy odmieniać, ale wy-
mowa i pisownia wielu nazwisk budzi zrozumiałe wątpliwo-
ści. Wystarczy zajrzeć do internetowych poradni językowych, 
by się przekonać o rozmiarze problemu.

To wszyscy wiemy 

Nazwiska zakończone na -ski, -cki, -dzki oraz zakończone 
spółgłoską, typu: Nowak, Kowal nie sprawiają kłopotu. Pisze-
my: Z Janem Kacperskim byliśmy u Łukasza Kowala. 

Dlaczego niektóre nazwiska mężczyzn 
sprawiają kłopoty

Przede wszystkim: nazwiska mężczyzn odmieniają się 
według różnych zasad, niektóre    – jak rzeczowniki, inne – jak 
przymiotniki, a wśród tych dwóch grup też nie ma jednego 
sposobu odmiany. Poza tym występują nazwiska nieodmienne 
i dlatego często zastanawiamy się, czy odmieniać to nazwisko, 
czy nie odmieniać. Dodatkowe problemy stwarzają nazwiska 
obcego pochodzenia oraz dwuczłonowe.

Nazwiska odmieniające się jak rzeczowniki

� Nazwiska zakończone na samogłoskę: -a lub -o, typu: 
Kaleta, Mleczko – należy odmieniać. 
� Nazwiska zakończone na samogłoskę -a, zarówno 

polskie, jak i cudzoziemskie, takie jak: Kalinka, Kaleta, Za-
wisza, Zola, odmieniają się w liczbie pojedynczej według de-
klinacji żeńskiej samogłoskowej – z jedną różnicą, że mają 
wołacz równy mianownikowi, czyli na przykład do kobiety 
zawołamy: „Kobieto zaczekaj!”, zaś do pana Kalety – „Ka-
leta zaczekaj!”. Natomiast w liczbie mnogiej odmieniają się 
według deklinacji męskiej. 

A zatem w liczbie pojedynczej nazwiska: Kaleta, Kalinka, 
Zawisza odmieniają się – jak rzeczownik rodzaju żeńskiego, 
np. kobieta (M. – mianownik, W. – wołacz), Kalety, Kalinki, 
Zawiszy – kobiety (D. – dopełniacz), Kalecie, Kalince, Za-
wiszy – kobiecie (C. – celownik, Mc. – miejscownik), Kaletę, 
Kalinkę, Zawiszę  – kobietę (B. – biernik), Kaletą, Kalinką, 
Zawiszą – kobietą (N. – narzędnik), a w liczbie mnogiej (jak 
rzeczowniki rodzaju męskiego, np. mężowie): Kaletowie, 
Kalinkowie, Zawiszowie (M., W.), Kaletów, Kalinków, 
Zawiszów (D., B.), Kaletom, Kalinkom, Zawiszom (C.), 
Kaletami, Kalinkami, Zawiszami (N.), Kaletach, Kalin-
kach, Zawiszach (Mc.). 

 Nazwiska zakończone na samogłoskę -o

Nazwiska: Lato (znanego sportowca) i Mleczko (popular-
nego rysownika) nawet dziennikarze niechętnie odmieniają, 
a tu akurat nie powinno być problemu, bo wystarczy porów-
nać te nazwiska do utrwalonych w świadomości Polaków 
form nazwisk: Kościuszko, Matejko i tak:  Lato, Mleczko 
(Kościuszko), Laty, Mleczki (Kościuszki), Lacie, Mleczce 
(Kościuszce), Latę, Mleczkę (Kościuszkę), z Latą, Mleczką 
(z Kościuszką), o Lacie, Mleczce (Kościuszce).

Uwaga: Spotkałam się ze zdaniem: „Grzegorzowi Lato-
wi przybyło zmartwień”. W tym zdaniu forma „Latowi” jest 
niepoprawna! 

Być może osoba wypowiadająca to zdanie zasugerowała się 
odmianą nazwisk – również zakończonych na  -o – typu: Mizio. 

O panach, którzy mają na nazwisko Mizio powiemy na 
przykład: „Tomaszowi Miziowi powiodło się na egzaminie” 
albo: „O Tomaszu Miziu czytałam w gazecie, zaś z Adamem 
Miziem studiowałam”.
� Dlaczego nazwisko Mizio ma inną odmianę niż Lato?
Otóż nazwiska mężczyzn typu: Mizio, Kazio odmieniają 

się zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej według de-
klinacji męskiej (jak rzeczowniki rodzaju męskiego), ponie-
waż samogłoskę -o poprzedza spółgłoska miękka [ź].  

Barbara Ellwart 
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POZIOMO
1) świecidełko na choinkę, 
7) uczta pierwszych chrze-
ścijan, 10) zbiór przepisów 
w pracy, 11) rubryka w gazecie 
poświęcona poradom, 12) bia-
ły, a pod nim sianko, 13) deko-
racyjne obramowanie zasłon, 
14) jezioro tektoniczne w Ma-
lawi, 17) Sarandon, aktorka, 
20) pot. trwać nieruchomo, 
21) gra z numerkami, 
22) zatrudnienie, 23) żółta 
przyprawa, 24) miejscowy tytuł 
zwierzchnika Kościoła etiop-
skiego, 25) bardzo szczupły, 26) 
azjatyckie góry z Biełuchą, 32) 

piątka lub dwójka, 35) istnie-
jący w czasie, o którym mowa, 
36) pracuje przy krosnach, 
37) dorosły w slangu młodych, 
38) świadczenie z ZUS, 39) ska-
zany na pracę niemającą koń-
ca, 40) buta, pewność siebie

PIONOWO
1) sylwestrowa blaszka przy 
sukience, 2) zaleta lub wada, 
3) rzeka w Norwegii, w regio-
nie Sor-Trondelag,  4) kolcza-
sta jaszczurka, 5) duża raca 
świetlna, 6) słodki, kwaśny, 
słony, 7) ogłoszenie w ga-
zecie, 8) gobelin z Wawelu, 

9) Lupin z powieści, 15) hi-
storycznie starodruk, 16) po-
mieszczenie z zapasami, 18) 
zdrobniale ubogi, 19) zakłóca 
pracę radaru, 26) ma swój 
dwór w Gdańsku, 27) lico, 
28) cieśla, opiekun Jezusa, 29) 
okrętka lub fastryga, 30) prze-
starzale lekarz, 31) Pakt Bez-
pieczeństwa Pacyfiku – pakt 
polityczno-wojskowy, 32) Au-
gust, zarządził spis ludności, 
który przywiódł Maryję i Józe-
fa do Betlejem, 33) w wigilij-
nych pierogach, 34) francuski 
koń roboczy

Krzyżówka świąteczna 
ze świecidełkiem 

43

25 44

Akwen, spółka Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
prezentuje 

OFERTĘ KALENDARZY NA ROK 2011
Prowadzimy sprzedaż w kiosku i biurze spółki w siedzibie RG 
i KK NSZZ „Solidarność” oraz wysyłkowo na terenie całego 
kraju.
Zamówienia prosimy kierować drogą e-mailową:
akwendruk@wp.pl, faxem 58 308 42 13 lub telefonicznie: 
58 308 44 00, 502 44 30 86, 505 092 852
� kalendarze trójdzielne w cenie 10 zł brutto za szt.
� kalendarze biurkowe 45 kart formatu A3 w cenie 9,50 zł
Ponadto kalendarze książkowe, kieszonkowe i inne. 
Zapraszamy!
Polecamy także wydawnictwa, m.in. „Anna Solidarność” oraz 
gadżety i pamiątki związkowe. Na manifestacje posiadamy 
kamizelki, flagi, wuwuzele, kołatki, gwizdki, koszulki, transpa-
renty na indywidualne zamówienie.
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W ANGLII nie dawaj KRAWATA

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

REKLAMA

Niemal na całym świecie 
w złym tonie jest ofia-
rowanie komuś pereł, 

które symbolizują nieszczę-
ście. W złym tonie jest też 
dawanie, szczególnie osobie 
mało znanej, dezodorantów 
i mydeł. Może to być ode-
brane jako zwrócenie uwagi 
na niewystarczającą higienę 
osobistą danej osoby. Niemal 
w każdym kraju za obraźliwe 
uważa się wręczanie w pre-
zencie pieniędzy. Wyjątek 
stanowią Chiny. Ofiarowanie 
czerwonej koperty z gotów-
ką gwarantuje powodzenie 
w każdej sprawie.

Europa bez chusteczek 
i ostrych narzędzi

W naszym kraju, jak nie-
mal w całej Europie, nie nale-
ży nikomu dawać chusteczek 
do nosa, bo przywołują płacz. 
Niewskazane jest też ofiaro-
wanie noży, nożyczek, scy-
zoryków, nożyków do listów, 
szpilek i igieł, bo zapowiadają 
kłótnię z obdarowującym. We 
Włoszech z tego powodu nie 
daje się też broszek. W Szwe-
cji nie należy dawać nic z ka-
mienia, bo w domu zabraknie 
wtedy chleba. W Anglii nie 
należy dawać mężczyznom 
w prezencie krawata, bo może 
to świadczyć, że obdarowana 
osoba nie jest wystarczająco 
elegancka. W Grecji źle przy-
jęte jest ofiarowanie czego-
kolwiek do ubrania. We Fran-
cji nie należy obdarowywać 
winem, bo choć Francuzi je 
uwielbiają, to prezent banal-
ny, rzecz codziennego użytku. 
Inne trunki są mile widziane. 
A w Holandii w złym tonie 
jest obdarowywanie jedze-
niem. Oczywiście słodycze 
stanowią wyjątek.

Boże Narodzenie to czas dobrej nowiny, wigilijnego stołu i prezentów pod choinką. Bywają 
jednak prezenty, których dawać nie wypada. 

W Chinach nie dawaj 
zegara, a na Tajwanie 
nic chińskiego

W chińskim języku słowo 
„zegar” jest zbliżone do słowa 
„pogrzeb”. Zegar jest też niemile 
widzianym prezentem w Singa-
purze. A na Tajwanie prezentem 
w złym guście jest ofiarowanie 
czegokolwiek wyprodukowane-
go w Chinach. W Indiach niedo-
puszczalne jest, by podarować 
komuś coś z wołowej skóry. 
Krowa jest dla Hindusów zwie-
rzęciem świętym.

W Japonii nie wolno dawać 
nic, co się kojarzy z liczbą 
cztery, ponieważ oznacza ona 
śmierć. Pewna amerykańska 
firma chciała sprzedawać tam 
piłki golfowe w paczkach po 
cztery sztuki. W całej Japonii 
nie kupiono ani jednego opa-
kowania. Czwórka jest dla 

Japończyków tak pechowa, 
że w domach na ogół nie ma 
czwartego piętra. Po prostu 
z trzeciego wchodzi się od razu 
na piąte. 

Biały słoń 
w kolorowym papierze

Ulubionym prezentem na 
całym świecie stał się słoń 
z trąbą uniesioną do góry, co 
symbolizuje szczęście. A nie 
zawsze dawał on powodzenie. 
W starożytnym Syjamie jako 
zwierzę święte musiał mieć 
swojego opiekuna, który go 
karmił czyścił i ozdabiał drogi-
mi kamieniami. Kosztowało to 
majątek. Gdy władcy Syjamu 
chcieli kogoś zrujnować, da-
wali mu właśnie białego słonia. 
W Chinach, Indiach i Japonii  
słonia, podobnie jak innych 
prezentów, nie wolno pakować 

w biały i czarny papier, bo ko-
jarzy się to ze śmiercią.

Pomysł na tańsze 
święta

Kupowanie bożonarodze-
niowych prezentów łączy się 
ze sporymi wydatkami. Dobry 
pomysł znaleźli na to Szwedzi. 
– W Szwecji istnieje zwyczaj 
pudełek prezentowych – mówi 
Gunilla Sjoberg ze Sztokhol-
mu. – Przez cały rok kupuję 
różne drobiazgi i wkładam je 
tam z myślą o Bożym Naro-
dzeniu oraz tzw. sytuacjach 
awaryjnych, jak zapomniane 
urodziny. Przed świętami za-
wsze przeglądam, co udało 
mi się w moim pudełku zgro-
madzić przez cały rok i doku-
puję brakującą resztę. Na ogół 
okazuje się jednak, że prawie 
wszystko mam kupione. 

I to jest pomysł, który redak-
cja „Magazynu” chciałaby spre-
zentować naszym Czytelnikom. 
W tym roku na zrobienie takie-
go pudełka jest już za późno. 
Ale na przyszłe Boże Narodze-
nie będzie jak znalazł. 

 Ewa Gronkiewicz

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

 

Przewodniczący i sekretariat
pok. 107, 308-43-52, 
301-88-54 fax: 308-44-18 
prezydium@solidarnosc.gda.pl 

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

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

Członkowie prezydium, pok. 107 
308-42-60, 308-43-61, 308-42-89

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

Dział Informacji i Promocji, pok. 
114, 301-71-21, 308-42-72 
magazyn@solidarnosc.gda.pl

Dział Szkoleń, pok. 117
305-54-79, 308-42-76, 
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Dział Prawny, pok. 106
308-42-74, 308-44-69, 305-55-12, 
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

Dział Programów Europejskich, 
pok. 128, 308-43-37 
s.gatz@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a
502 172289, tel./fax 681-31-00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11
502 172281, tel./fax 562-22-20
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 0506 074609, 
tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

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

Biuro Terenowe w Lęborku 
al. Wolności 22, 502 172284
59 86-23-651 
Malbork, plac Słowiański 4
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu dodajemy 58

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidar-
ność” przy Nadmorskim Centrum Medycz-
nym w Gdańsku zaprasza na:

1. Wycieczkę do źródeł geotermalnych 
Oravice, Bešeňová (Słowacja) – Zakopane
Termin: 4.03–13.03.2011, cena: 1210 zł
Zakopane – zakwaterowanie i smaczne domo-
we wyżywienie w dwóch prywatnych pensjo-
natach – pokoje 2-,3-,4-osobowe z łazienkami. 
Będziemy autokarem dojeżdżać: ok. 50 km 
do aquaparku z wodą geotermalną w Ora-
vicach (łączna powierzchnia basenów 1550 
m2), Bukowina Tatrzańska (baseny 1260 m2), 
w odległości 14 km od pensjonatu znajduje się 
kompleks basenów geotermalnych o podob-
nych walorach – Termy Podhalańskie.

2. Sylwester w Wiżajnach – 4 dni
Termin – 30.12.2010–2.01.2011 
Cena: 590 zł

WYPOCZYWAJ Z „SOLIDARNOŚCIĄ”
Zapraszamy Państwa do wspólnego spędzenia 
sylwestra w atmosferze północnych kresów 
Polski w gospodarstwie agroturystycznym 
w Wiżajnach – Burniszki 1 (ok. 40 km na pół-
noc od Suwałk na styku trzech granic – Polski, 
Litwy i Rosji). Gospodarstwo agroturystyczne 
słynie z serwowania regionalnych potraw 
– specjałów kuchni wschodniej Polski i Litwy 
wg receptur sprzed wieków, przyrządzanych 
z ekologicznych, własnych produktów.

3. Narty, zimowisko – Borowice k. Karpacza
Termin: 16.01–23.01.2011 
Cena: 850 zł (6 dni + 2 dni przejazd)
Borowice – niewielkie wczasowisko po-
łożone na wysokości około 700 m n.p.m. 
w samym centrum Karkonoskiego Parku Na-
rodowego, na styku trzech granic państwo-
wych – Polski, Czech i Niemiec. Wspaniałe, 
czyste powietrze, doskonały klimat górski 
oraz bardzo dobre warunki terenowe.

Bliższych informacji udziela JOLANTA FLORKOWSKA, przewodnicząca KM NSZZ „S”
tel. 58 769 37 39, tel. kom. 501 065 210 


