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Cięcia w Jysku

O rodzinie u prezydenta
16 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyło 
się spotkanie pod hasłem „Jak wspierać 
rodzicielstwo w Polsce?”, odbywające się 
w ramach Forum Debaty Publicznej „Soli-
darne społeczeństwo – bezpieczna rodzina”. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele NSZZ 
„S”. Prezydent podkreślił potrzebę stabilności 
rozwiązań, bo to, co jest tworzone pod kątem 
potrzeb bieżących, bywa zmieniane pod 
kątem innych narastających potrzeb. –  Ro-
dziny nie da się zaplanować od wyborów do 
wyborów, na jedną kadencję prezydencką, 
parlamentarną czy rządową, ona musi być 
planowana na całe życie –  mówił. 

Czy będzie okrągły stół  
w sprawie polityki 
klimatycznej?

Pracownicy sieci Jysk protestują. Choć obroty 
i zyski duńskiego koncernu w Polsce rosną 
z roku na rok, większość zatrudnionych przej-
dzie na trzy czwarte lub na pół etatu. Teraz 
za obsługę klientów, wydawanie towaru 
i rozładunek kilkutonowych dostaw będzie 
odpowiedzialna jedna osoba. W listopadzie 
zakładowa „Solidarność” weszła w spór 
zbiorowy z pracodawcą. Jako przyczynę 
redukcji etatów pracodawca wskazuje spadek 
obrotów, jednak –  jak informują związkowcy 
–  prognozowane obroty firmy w przyszłym
roku mają być wyższe od obecnych. Z co-
rocznych raportów publikowanych na stronie 
internetowej sieci wynika, że zarówno obroty, 
jak i zyski duńskiego koncernu w Polsce rosną 
nieprzerwanie od lat. 

Referendum strajkowe 
w Realu
W listopadzie zostały przeprowadzone 
referenda strajkowe w Realu w Wałbrzychu 
i w Zgorzelcu. W obu sklepach od połowy 
czerwca toczą się spory zbiorowe. Głównym 
postulatem jest podwyżka wynagrodzeń o 6 
proc., czyli o ok. 90 zł. Negocjacje z pra-
codawcą nie przynoszą na razie rezultatu, 
strony sporu spisały protokół rozbieżności. 
–  Ostatnie podwyżki przyznano nam dwa 
lata temu, w zeszłym roku zrezygnowaliśmy 
z nich, żeby zachować miejsca pracy. Ciągle 
przybywa nam obowiązków, wszystkie ceny 
idą w górę, a zarobki stoją na poziomie ok. 
1500 zł –  argumentuje Hanna Lubarska, 
wiceprzewodnicząca „Solidarności” w wał-
brzyskim markecie. 

Spór w telewizji
Od listopada trwa spór zbiorowy w Telewizji 
Polskiej. Związki zawodowe domagają się 
wprowadzenia corocznej zasady waloryzacji 
wynagrodzeń zasadniczych, wprowadzenia 
do regulaminu wynagrodzeń zapisów o pro-
porcjonalności wyceny stawek honoraryjnych 
i premii zadaniowej, ujednolicenia zasad 
czasu bez względu na jednostkę organiza-
cyjną. Protestują też przeciwko zatrudnianiu 
nowych ludzi w firmie. –  Ich wynagrodzenia
są zdecydowanie wyższe od wynagrodzeń 
zatrudnionych już w telewizji pracowników 
– podkreśla Jarosław Najmoła, szef zakła-
dowej „Solidarności”. Przedmiotem sporu 
jest również niestosowanie się pracodawcy 
do regulaminu pracy istniejącego w TVP. 
Związkowcy domagają się, aby pracodawca 
bezwzględnie przestrzegał punktu, w którym 
jest jasno określone, że „TVP jest obowiązana 
przydzielać pracę w pierwszej kolejności 
pracownikom, a w drugiej kolejności innym 
osobom posiadającym odpowiednie kwali-
fikacje”.

NSZZ „Solidarność” zaapelowała do prezy-
denta Bronisława Komorowskiego o objęcie 
patronatem i wsparcie organizacji okrągłego 
stołu w sprawie pakietu klimatyczno-energe-
tycznego. „Wierzymy, że dzięki kompetencjom 
i zaangażowaniu Prezydenta RP w pracach 
okrągłego stołu uda się wypracować 
konsensus i znaleźć rozwiązania, które 
pozwolą zapobiec negatywnym skutkom 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Jesteśmy gotowi w każdej chwili na rozmowę 
na temat szczegółów naszej propozycji” 
– czytamy w przesłanym do prezydenta liście. 
Związkowcy mają nadzieję, że Bronisław 
Komorowski, jako głowa państwa, mógłby 
wpłynąć na zmianę stanowiska Unii Europej-
skiej w sprawie celów i sposobów wdrażania 
polityki klimatycznej, która w obecnym 
kształcie zagraża interesom Polski. 

Nagroda  
im. Haliny Krahelskiej
Wywodzący się z „Solidarności” poseł 
Stanisław Szwed oraz przewodniczący 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „S” Marcin Tyrna 
odebrali na Zamku Królewskim Nagrody im. 
Haliny Krahelskiej. Nagroda przyznawana jest 
przez Państwową Inspekcję Pracy od 1989 r. 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru 
i kontroli przestrzegania prawa pracy, 
prewencji zagrożeń zawodowych, wynalaz-
czości, projektowania bezpiecznych technik 
i technologii, a także popularyzacji zdrowia, 
bezpieczeństwa i prawa pracy.

Sukces „Solidarności”  
na Podkarpaciu
Sąd Okręgowy w Krośnie ostatecznie 
przywrócił do pracy zwolnioną przed 11 mie-
siącami przewodniczącą Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” w Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych. 
–  Cieszę się bardzo, że wszystko już się 
skończyło. Prawie rok czekałam na tę chwilę 
– mówi  Magdalena Lochman, przywrócona 
do pracy działaczka „S”. 

Leonardo da Vinci 
w Gdańsku

więźniów politycznych i działaczy NSZZ „So-
lidarność”. W przyjętym przez te organizacje 
11 listopada stanowisku czytamy m.in.: 
„Krzyż był zawsze obecny w życiu naszej 
Ojczyzny. Trwanie przy Krzyżu było trwaniem 
przy Polsce. Żądamy od władz poszanowania 
Krzyża w polskim życiu publicznym”.

18 osób z Polski, Niemiec, Francji, Szwajcarii, 
Austrii i Wielkiej Brytanii wzięło udział 28 
i 29 listopada br. w spotkaniu partnerstwa 
projektu ECMO „ECVET meets Europass 
Mobility”. W siedzibie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” gości powitał 
przewodniczący Regionu Krzysztof Dośla. 
Projekt, zorganizowany w ramach dofinanso-
wania z funduszu Leonardo da Vinci, zajmuje 
się modyfikacją dokumentu Europass Mobility
służącego potwierdzaniu etapów nauki bądź 
szkoleń odbywanych w innym kraju Unii 
Europejskiej.

Region podsumuje swoją 
działalność
20 stycznia w gdańskim kinie Neptun 
mają się spotkać przewodniczący i przedsta-
wiciele wszystkich organizacji związkowych 
z Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, w sumie ok. 
1000 osób. Taką uchwałę podjęli 7 listopada 
członkowie ZRG NSZZ „S”. Tematem spotkania 
ma być m.in. podsumowanie akcji „Razem 
bezpieczniej”, „Wiem więcej” oraz uchwała 
programowa, przyjęta przez Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Apele o związkową 
solidarność
– „Solidarność” powinna zastanowić się, 
czy dziś chce bronić interesów różnych grup 
społecznych, ale jednak niezrzeszonych 
w „Solidarności”, czy też zająć się przede 
wszystkim problemami członków naszego 
Związku – powiedział członek Prezydium 
ZRG NSZZ „S” Jacek Rybicki podczas 
zebrania ZRG 7 listopada, przedstawiając 
analizę sytuacji społecznej i gospodarczej na 
podstawie zebranych danych (m.in. z CBOS). 
– Powinniśmy także spróbować znaleźć 
odpowiedź na pytanie, jak zbudować między 
naszymi branżami, między naszymi członkami 
prawdziwą solidarność – podsumował Rybic-
ki. Potrzeby takiej postawy nie trzeba daleko 
szukać. Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla 
poinformował o utworzeniu Tymczasowej Ko-
misji Zakładowej NSZZ „S” w firmie Graal SA.
– Cały Zarząd Regionu Gdańskiego powinien 
zaangażować się we wsparcie tej organizacji 
– zaapelował Krzysztof Dośla.

Kombatanci i byli 
opozycjoniści w obronie 
krzyża
Przeciwko usunięciu krzyża w Sejmie zaprote-
stowały Porozumienie Niepodległościowych 
Związków Kombatanckich, Związek Stowa-
rzyszeń Osób Represjonowanych w latach 
1980–1990 im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
Stowarzyszenie Godność, zrzeszające byłych 

Sztandar kolejowej „S” 
poświęcony
Metropolita gdański abp. Sławoj Leszek 
Głódź poświęcił sztandar Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pomorskiego Zakładu 
Przewozów Regionalnych w Gdyni. Uroczy-
stość miała miejsce 25 listopada podczas 
mszy św. z okazji 10-lecia funkcjonowania 
zakładu w kościele pw. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w Juracie. Gośćmi uroczystości 
byli m.in. dyrektor Pomorskiego Zakładu Prze-
wozów Regionalnych Zbigniew Labuda oraz 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Flexicurity – konferencja 
podsumowująca
Region Gdański NSZZ „S” zaprasza na kon-
ferencję podsumowującą projekt „Pomorskie 
Partnerstwo na rzecz Flexicurity”, którego 
jest współrealizatorem. Konferencja odbędzie 
się 12 grudnia br. w godzinach 11-16.30 
w hotelu Gdańsk. Tematy warsztatów to 
m.in. elastyczne i przewidywalne warunki 
zatrudnienia oraz kompleksowe strategie 
uczenia się przez całe życie. Poprowadzą 
je m.in.: Marian Krzaklewski, Andrzej 
Szuwarzyński, Piotr Ciborski. Rekrutację 
prowadzi Dział Szkoleń ZRG NSZZ „S”. 

Zaproszenie na Adwentowy 
Dzień Skupienia
Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji 
Gdańskiej zaprasza do udziału w Adwento-
wym Dniu Skupienia 9 grudnia w miejsco-
wości Sznurki k. Kartuz. To nie pierwsza taka 
inicjatywa gdańskiego duszpasterstwa.  
9 listopada w bazylice św. Brygidy w Gdań-
sku została odprawiona msza św. w intencji 
ludzi pracy połączona z katechezą ks. Sławo-
mira Decowskiego na temat zagrożeń, jakie 
niosą magia, wróżbiarstwo i okultyzm. 

Szkolenia dla skarbników
Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” przypomina skarbnikom organi-
zacji związkowych, że do 31 marca 2012 r. 
muszą one złożyć do urzędu skarbowego 
zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty) w bieżącym roku 
podatkowym. Aby ułatwić przygotowanie 
zeznania, Dział Szkoleń organizuje w grudniu 
odpowiednie szkolenia. Pierwsze odbędą 
się 15-16 grudnia. Możliwość zapisów na 
szkolenia także w innym terminie, w Dziale 
Szkoleń w siedzibie ZRG (pok. 117).
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Co sądzisz o exposé 
premiera? 

W numerze między innymi:

Chcesz mieć SERWIS 
– wypełnij ANKIETĘ!

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

iS

Sytuacja nauczycieli w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, 
w szczególności  dotyczących kształcenia zawodowego, była tematem konferencji 
Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 15 listopada 2011 r. 

Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, str. 7

Uzgadnianie układu zbiorowego w przedsiębiorstwie. Negocjacje rządu, pracodaw-
ców i pracowników w Komisji Trójstronnej. Dialog społeczny ma wiele twarzy, którym 
powinien przyświecać jeden cel: harmonijny rozwój wszystkich grup społecznych.

Dialog równych czy uprzywilejowanych, str. 8

– Państwo wie najlepiej, na co wydać pieniądze, rząd sięga więc głębiej do kie-
szeni obywateli, a premier nie mówi, co jego zdaniem ma być kołem zamacho-
wym gospodarki – to wnioski z exposé premiera Donalda Tuska... 

Państwo sięgnie do kieszeni obywateli, by przypodobać 
się bankom, str. 10
W wielu przypadkach istotne znaczenie posiada precyzyjne ustalenie daty naby-
cia członkostwa w NSZZ „Solidarność”. Należy zatem przywołać najważniejsze 
reguły dotyczące przynależności do Związku.

Od czego zależy członkostwo w Związku?, str. 11

Pierwsze czołgi i transportery opancerzone pojawiły się na ulicach już późnym 
wieczorem 12 grudnia. W nocy rozpoczęły się aresztowania działaczy „Solidarno-
ści”. Po kilkunastomiesięcznym karnawale nadchodziła „noc generała”. 

30 rocznica wojny z narodem, str. 13

Tak zwana neutralność światopoglądowa państwa to nic innego, jak narzucenie 
nowej antyreligii, w której dopuszcza się wszelkie dewiacje, ale nie toleruje się 
wiary i prawa do jej publicznego wyznawania. 

„Państwo neutralne” narzuca nową antyreligię str. 22

1 maja 2011 r. związkowcy z Regionu Gdańskiego oficjalnie przejęli wartę przy gro-
bie błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. 

Straż przy grobie błogosławionego ks. Jerzego, str. 23

Od 23 października 2011 r. spadkodawca może wskazać osobę, która po jego śmier-
ci odziedziczy konkretnie wskazane składniki majątku: mieszkanie, firmę, samochód. 
Pozwala na to zapis windykacyjny. To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu.

Spadki po nowemu, str. 26

ZBIGNIEW KOWALCZYK, członek 
Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”

– Z exposé przebijało lekceważenie lu-
dzi pracy. To, co uważam za szkodliwe, to 
schematyczne podejście do przedłużenia 
wieku emerytalnego. Identyczne potrakto-

wanie pracowników fizycznych i tzw. umysłowych świadczy 
o nieznajomości problemu. Politycy odnoszą wszystko do 
siebie, chociaż nie mają innych doświadczeń zawodowych. 
Takie podejście jest skrajnie niewłaściwe, ponieważ może 
spowodować, że starsi pracownicy fizyczni, np. pracujący 
na wysokości, będą zwalniani z pracy. Bowiem z naszych do-
świadczeń wynika, że osoby takie nie dostaną zaświadczeń 
lekarskich zezwalających na pracę na wysokościach. Zabra-
kło dobrej woli, aby znaleźć lepsze rozwiązanie.

DOROTA JURASZEK, sekretarz 
w Komisji Oddziałowej NSZZ „S” 
pracowników Telekomunikacji 
Polskiej SA 

– Zapowiedziano gwałtowną, zbyt szyb-
ką zmianę systemu pracy. W państwach Unii 
również wydłuża się czas pracy, ale robi się 

to stopniowo. Zmiany wprowadza się powoli, co pół roku. 
Nie podobają mi się również zmiany dotyczące becikowego. 
Ustalenie górnej granicy dochodu na poziomie 85 tys. zł to 
nieporozumienie. W przypadku rodziny pięcioosobowej wy-
niesie to około 1,4 tys. zł miesięcznie na jedną osobę. Czy 
należy taką rodzinę uważać za bogatą? W exposé zabrakło 
informacji na temat planowanych inwestycji drogowych, 
planu uporządkowania i naprawy służby zdrowia, systemu 
szkolnictwa. Przemyślenia wymagają także programy stu-
diów wyższych, gdzie często wiedza z poziomu studiów 
licencjackich jest powielana na studiach magisterskich, a po-
winna być pogłębiana i poszerzana.  

KAROL GUZIKIEWICZ 
wiceprzewodniczący KM NSZZ 
„S”, Stocznia Gdańsk

– Jako stoczniowiec jestem zbulwersowa-
ny propozycją przedłużenia czasu pracy dla 
kobiet aż o 7 lat, to stanowczo zbyt wiele. Je-
śli chodzi o mężczyzn, to ci, którzy pracowa-

li w trudnych warunkach, np. takich jak stocznie, dotychczas 
odchodzili na emeryturę w wieku 60 lat. Wiem, jak wygląda 
praca w stoczni i nie wyobrażam sobie, aby stoczniowcy praco-
wali dłużej. Statystyki podają, że 40 procent mężczyzn w Polsce 
umiera przed osiągnięciem 65 roku życia, więc gdy wiek przej-
ścia na emeryturę wydłuży się o 2 lata, to jeszcze większa część 
pracowników nie dożyje emerytury. Przecież naprawa systemu 
emerytalnego miała nastąpić poprzez przeniesienie funduszy 
z OFE. Zabrakło także indywidualnego podejścia do proble-
mu KRUS, nie każdy, kto ma małe gospodarstwo, jest biedny. 
Gdyby o takich propozycjach powiedziano przed wyborami, to 
pan Tusk pewnie nie byłby dziś premierem. Uważam, że exposé 
pokazuje tragiczny stan finansów państwa i zapowiada w tej 
kadencji głęboki drenaż naszych kieszeni.

Oprac. Renata Tkaczyk

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia oraz zbliżającego 

się Nowego Roku 2012 życzymy 
wszystkim członkom i sympatykom 

„Solidarności” wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i wiary w lepsze jutro. 

Niech biały opłatek, którym się łamiemy, 
przyniesie pokój do naszych domów i da 

nadzieję, że Nowy Rok będzie lepszy 
dla nas wszystkich. Przy wigilijnym 

stole niech zapanuje solidarność i miłość. 

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

„Tak” dla pomnika księdza prałata 
Rada Miasta Gdańska zgodziła się na budowę pomnika ks. pra-

łata Henryka Jankowskiego. 24 listopada br. uchwałę w tej sprawie 
poparło 25 radnych, żaden nie był przeciw, 7 (z PO i SLD) wstrzy-
mało się od głosu. Odlany z brązu pomnik kapelana „Solidarności” 
zostanie odsłonięty na skwerze im. ks. Jankowskiego w pobliżu 
bazyliki św. Brygidy najprawdopodobniej w sierpniu 2012 r. 

Przypomnijmy, że przewodniczącym Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika ks. Henryka Jankowskiego jest przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ  „Solidarność” Krzysztof 
Dośla. Duża część środków zebranych przez komitet pochodzi 
z datków od poszczególnych komisji Związku, jednak przewod-
niczący ZRG apeluje o kolejne wpłaty. 

Numer konta Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ks. 
Henryka Jankowskiego to 37 1130 1121 0006 5595 7520 000. 
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Śniadek zaprzysiężony 
8 listopada rozpoczął pracę

Sejm VII kadencji. Na pierw-
szym posiedzeniu nowi posło-
wie złożyli ślubowanie. Wśród 
nich znalazł się m.in. Janusz 
Śniadek, były przewodniczą-
cy Komisji Krajowej.  Śniadek 
w Sejmie planuje zająć się m.in. 
sprawami społecznymi i służbą 
zdrowia. – Chcę swoją obec-
nością dawać szansę realizacji 
programu „Solidarności”. Nie 
zrezygnujemy z naszego postu-
latu ochrony najsłabszych. Nie 
godzimy się, by koszty kryzy-
su ponosili jedynie pracowni-
cy, by bankierzy mogli działać 
bez żadnej odpowiedzialności 
– zapowiedział Janusz Śniadek 
w wywiadzie dla listopadowego
„Magazynu Solidarność”.

Warto odnotować, że dwoje 
pomorskich posłów, wspiera-
nych w kampanii wyborczej 
przez ZRG „S”, weszło do 
władz Klubu Parlamentarnego 
PiS. Maciej Łopiński został
wiceprzewodniczącym klubu, 

natomiast Janusz Śniadek człon-
kiem prezydium.

Na posłów czekają już m.in. 
obywatelskie projekty ustaw zło-
żone w poprzedniej kadencji Sej-
mu, w tym przygotowany przez 
NSZZ „Solidarność” projekt 
nowelizacji ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę, 
zakładający stopniowy wzrost

płacy minimalnej do poziomu 50 
proc. przeciętnego wynagrodze-
nia (obecnie to ok. 40-41 proc.). 
Tempo osiągnięcia docelowego 
poziomu miałoby zależeć od 
tempa wzrostu PKB. Sejm po-
przedniej kadencji skierował ten 
projekt do pracy w Komisji Poli-
tyki Społecznej i Rodziny.

(ach)

Moment przysięgi Janusza Śniadka.

Wysoka wydajność pracowników wiąże się z dobrymi wy-
nikami firmy. A na jej wzrost pozytywny wpływ mają m.in.
takie praktyki, jak szkolenia, praca zespołowa, dialog spo-
łeczny, podział zysków, płace motywacyjne w przypadku co 
najmniej 25 proc. pracowników – to najważniejsze wnioski 
z badań przeprowadzonych przez Europejską Fundację na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund), zapre-
zentowanych 26 października br. podczas konferencji „Wa-
runki pracy a efektywność i konkurencyjność”.

RAPORT EUROFUNDU 

Sukces przedsiębiorstwa zależy 
od pracowników

produktywności i poprawa wa-
runków pracy. Pozornie kosz-
towne działania, jak tworzenie 
sprzyjającej atmosfery w pracy, 
szkolenia, sprawiedliwy po-
dział zysków i uwzględnianie 
zdania pracowników (w posta-
ci doraźnych konsultacji bądź 
stałego opiniowania decyzji
przez formalną reprezentację 
pracowników) są skuteczniej-
sze niż krótkofalowa polityka 
zysku za wszelką cenę.

Co ciekawe, z takimi wnio-
skami zgodzili się uczestni-
czący w konferencji przedsta-
wiciele pracodawców i rządu, 
z ministrem Michałem Bonim 
na czele. Czy takie formalne za-
pewnienia przełożą się jednak 
na konkretne działania popra-
wiające sytuację pracowników 
w Polsce? Wątpliwości, ale 
i nadzieję ma Bogdan Olszew-
ski, członek Prezydium Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, a jednocześnie 
polski przedstawiciel organi-
zacji związkowych w Radzie 
Zarządzającej Eurofundu. 
– Cieszy nas, że stanowisko
strony rządowej i pracodaw-

ców jest zbieżne z naszą oce-
ną rynku pracy i relacji praco-
dawca – pracownicy. Niestety,
praktyka działania w ostatnich
latach z reguły była sprzeczna 
z takimi deklaracjami – powie-
dział Olszewski.

Raporty Eurofundu na tle 
innych badań społecznych wy-
różniają się rzetelnością oraz 
rozmachem – każdy powstaje
na podstawie ankiet z ponad
20 tysięcy przedsiębiorstw
w całej  Europie.  Jednym 
z najgłośniejszych w ostatnich
miesiącach był raport „Zmiany 
w strukturze pracy w Europie
podczas wielkiej recesji”, nie 
tylko z uwagi na użyte w nim 
sformułowania (np. tytułowa 
wielka recesja), ale również 
alarmujące dane – z dokumen-
tu wynika, że od połowy 2008 
r. do połowy 2010 r. w Euro-
pie zlikwidowano 5 mln miejsc 
pracy. Następuje także polary-
zacja zatrudnienia i wynagro-
dzeń na wysoko wynagradzaną 
elitę oraz słabo opłacaną więk-
szość pracowników, z nikłymi 
szansami awansu zawodowego. 
Nie powstają natomiast miejsca
pracy w średnim zakresie płac. 
Czy ta kolejna przysłowiowa 
czerwona lampka zapalona 
przez Eurofund zmobilizuje 
elity rządzące Unią Europej-
ską i Polską do wprowadzenia 
polityki bardziej harmonijnego 
rozwoju?

Adam Chmielecki

Spotkanie w siedzibie 
Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w Warsza-

wie zorganizowały Eurofund 
i Polska Konfederacja Praco-
dawców Prywatnych Lewiatan. 
Stronę pracowniczą reprezen-
towali m.in. Jerzy Wielgus, 
zastępca przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” oraz Józef Niemiec, 
zastępca sekretarza generalne-
go Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych.

Przedstawione raporty
– m.in. „Innowacyjne praktyki 
w organizacji pracy a wyniki 
przedsiębiorstw” oraz „Jakość
warunków pracy a wydajność” 
– zdają się potwierdzać głoszo-
ne od miesięcy postulaty związ-
ków zawodowych w całej Eu-
ropie, a w Polsce przez NSZZ 
„Solidarność”, że inwestowa-
nie w zasoby ludzkie, w tym 
zatrudnianie pracowników na 
umowy na czas nieokreślo-
ny, jest najlepszym sposobem
rozwoju przedsiębiorstw. I tak,
wg badań Eurofundu, możliwe, 
a wręcz ściśle ze sobą powiąza-
ne są jednoczesne zwiększanie 

W 1997 roku została przyjęta nowa Konstytucja RP. Co
w niej możemy przeczytać? Ano m.in., że opiera się „na 
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdzia-

łaniu władz, dialogu społecznym” (Preambuła), że „społeczna 
gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarcze-
go Rzeczypospolitej Polskiej. (Art. 20), że „Praca znajduje się 
pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nad-
zór nad warunkami wykonywania pracy. (Art. 24). Nie brakuje 
także zapisów dotyczących praw związkowych – „Zapewnia się 
wolność zrzeszania się w związkach zawodowych (…) Związki 
zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do 
rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbio-
rowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych 
porozumień. (Art. 59) czy wreszcie, że „ Każdy ma prawo do 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.”( Art. 66)

Tyle konstytucja. A jaka jest rzeczywistość AD 2011? Inna
tam, gdzie Związek jest silny – liczebnością i mądrością dzia-
łania, liderami zakładowymi i odwagą szeregowych członków, 
a inna tam, gdzie Związku nie ma w ogóle. Jeszcze inna tam, 
gdzie pracownicy próbują się zorganizować. Dla nich – często
wyrzucanych z pracy, szykanowanych, przeciwstawianych tym
„dobrym”, którzy Związku nie chcą, wyśmiewanych – dzisiejszy 
czas niewiele różni się od tego, który dawno (podobno) minął.

Przykłady? Oto w jednej z firm pracownik zostaje poszkodowany
przy maszynie – proponuje się mu kilkaset złotych, żeby tylko nie 
zgłaszał wypadku. W innej – kobiety w ciąży ukrywają ją jak mogą, 
bo wiedzą, że jak się wyda – stracą pracę. Oczywiście nie dlatego,
że są w ciąży! Broń Boże! Ale np. ze względu na redukcję miejsca 
pracy albo koniec umowy zawieranej oczywiście na czas określony, 
albo po prostu bez powodu – to dla tych, którzy skuszeni nieco więk-
szymi ochłapami z pańskiego stołu godzą się pracować na zlecenie
czy umowę cywilnoprawną. Inna duża międzynarodowa korporacja 
stosuje bardziej wykwintne metody – oto na firmowej stronie www
wśród wzorów dokumentów do pobrania przez pracowników jest
„niewinna” rezygnacja z członkostwa w Związku – gotowa do wy-
pełnienia! W tej samej korporacji oczywiste jest – jesteś w Związku,
koniec z awansami!  Jeszcze inny pracodawca wpadł na pomysł, aby 
wynająć agencję do śledzenia działaczy związkowych i dokumento-
wania ich pobytu w czasie pełnienia funkcji. Sprawa w prokuraturze! 
Nie myślmy, że tak jest wyłącznie u „prywaciarzy” – w zakładzie
budżetowym podległym wojewodzie nowy dyrektor w ogóle się nie 
kryje – na pierwszym spotkaniu z załogą powiedział, że 50 proc. i tak 
jest do zwolnienia, a w związki to się możecie bawić (!) poza firmą.
Na porządku dziennym jest wyrzucanie z pracy tych, którzy odważą
się zainicjować „Solidarność” – niezgodne z prawem, ale przecież 
dotkliwe dla poszkodowanych. A na szczycie tej piramidy, jak gorzki 
chichot historii – jest ciągnące się od 9 lat śledztwo przeciw Andrze-
jowi Kołodziejowi i kilku stoczniowcom za to, że manifestowali
w 2002 roku przeciw likwidacji stoczniowych miejsc pracy. Nie ma
już stoczni, ale śledztwo trwa!

Czy wobec tych faktów jesteśmy bezradni? Przede wszystkim nie
bójmy się piętnować zła – pokazujmy tych, którym wydaje się, że ich 
zysk kosztem ludzi jest najważniejszy. Po drugie – dokumentujmy
naruszenia praw i  występujmy solidarnie w obronie krzywdzonych.
Nie było i nie ma innej metody – wszak tak rodziła się „Solidarność” 
– sierpniowy stoczniowy strajk zaczął się od obrony wyrzuconych
z pracy za związkową działalność… Od zawsze też stosowane były
te same metody – szyderstwo, próba dzielenia załogi na lepszych
i gorszych, zastraszenie, szantaż, przekonywanie, że racja jest
wyłącznie po jednej stronie. Dopóki nie zrozumiemy, że siła tkwi
w solidarności i wspólnocie działania, że NSZZ „Solidarność” to 
mądra inwestycja na przyszłość – będziemy w odwrocie.

Oczywiście, jest wielu, bardzo wielu pracodawców i firm,
w których dialog jest na porządku dziennym, a zarząd nie boi
się rozmawiać i dzielić wypracowanym zyskiem. Musimy takie 
dobre praktyki też pokazywać i promować.  Bo w konsekwencji 
to na takich działaniach opiera się nie tylko przyszłość pracują-
cych, ale rozwój Polski. Im prędzej pojmą to rządzący politycy, 
tym szybciej i chętniej będą stosowali pracodawcy w praktyce
codziennego, nawet kryzysowego życia.

Jacek Rybicki

Dialog ze ścianą
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– To słuszne i sprawiedliwe orzeczenie. Dla „Solidarności” 
odpowiedzialność generała jest bezsporna – tak przewodniczą-
cy Związku Piotr Duda skomentował powrót do sądu pierwszej 
instancji sprawy byłego komunistycznego ministra spraw we-
wnętrznych gen. Czesława Kiszczaka. 17 listopada Sąd Ape-
lacyjny w Warszawie uwzględnił apelację prokuratury i uchylił 
kwietniowy wyrok Sądu Okręgowego uniewinniający generała od 
zarzutu przyczynienia się do śmierci dziewięciu górników z ko-
palni Wujek w 1981 r. Rodziny ofiar masakry powołują się na
odtajniony niedawno szyfrogram szefa MSW z 13 grudnia 1981 
r., w którym zezwalał on na użycie broni palnej przez pododdziały 
ZOMO. Proces Kiszczaka będzie się toczył już po raz piąty. 

(ach)

Kiszczak odpowie  
za masakrę w Wujku

Gościem posiedzenia Komisji Krajowej w Warszawie, które 
odbyło się 15 listopada, był dotychczasowy minister spra-
wiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. W kilkugodzinnej 

dyskusji przedstawiono dziesiątki przykładów łamania praw pra-
cowników – w większości bez żadnych konsekwencji. Na 1224 
zawiadomienia do prokuratury inspektorów pracy o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa, wszczęto postępowanie w zaledwie 237
przypadkach, a skazano – 30 osób – w tym 20 na stosunkowo ni-
skie grzywny. Eksminister przyznał, że „często te sprawy trakto-
wane są z dużą dozą nonszalancji, jako sprawy drugiej kategorii”. 
Zadeklarował jednocześnie udział w akcji na rzecz przestrzegania
praw pracowniczych i inicjatywy legislacyjne w tym zakresie. Od 
marca sprawy dotyczące pracowników będą mogły być rozpatry-
wane przez sądy rejonowe – co powinno ułatwić i przyspieszyć ich 
przebieg. Jest to odpowiedź na protest Związku wobec likwidacji
niektórych wydziałów dotychczasowych sądów pracy. 

Kwiatkowski wyraził też wątpliwości wobec propozycji zakazu 
zasłaniania twarzy podczas manifestacji. – Jeśli np. zgromadzenie
jest wyrazem solidarności z niesłusznie zwolnionymi z pracy i na
to zgromadzenie przychodzą ich koledzy z firmy, to wtedy sami
się ustawiają do zwolnienia. W takim przypadku nie mam wąt-
pliwości, że zasłanianie twarzy jest elementarną ochroną interesu
pracownika – powiedział.                                                           

Jeszcze z Kwiatkowskim

KOMISJA KRAJOWA  
DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Po raz kolejny w okresie przedświątecznym NSZZ „Solidar-
ność” prowadzi akcję zachęcającą do skrócenia handlu w Wi-
gilię. Związkowcy apelują o zamknięcie sklepów w tym dniu 
o godzinie 14. Pod koniec listopada na apel „Solidarności” 
pozytywnie odpowiedziały organizacje zrzeszająca małe 
i średnie sklepy oraz sieci handlowe Selgros i Netto.

którzy po zamknięciu muszą 
jeszcze rozliczyć się z pienię-
dzy, posprzątać sklep i dopiero 
wieczorem wychodzą z pracy. 
Bywa więc, że do domu do-
cierają o godz. 19, a nawet 20 
–   mówi Alfred Bujara.

W pierwszym etapie związ-
kowcy swoje działania skiero-
wali do pracodawców, kiedy 
to  hipermarkety były w okre-
sie planowania godzin pracy 
w okresie świątecznym. 

Małe i średnie są „za”

Pod koniec listopada do
prowadzonej przez „Solidar-
ność” akcji „Nie przehandluj 
pierwszej gwiazdki” przyłączy-
ły się organizacja zrzeszająca 
małe i średnie sklepy oraz sieci 
handlowe Selgros i Netto.

Naczelna Rada Zrzeszeń 
Handlu i Usług   – Organizacja 

Nie przehandluj 
pierwszej gwiazdki

Apel „Solidarności”

„Solidarność” od dawna 
przypomina, że przedłużanie 
godzin handlu w Wigilię do 
godz. 17 czy nawet 18 nie 
przekłada się na większe zy-
ski sklepów. –  Małe sklepy 
osiedlowe już to zrozumiały 
i kończą handel wcześniej. In-
aczej wygląda to w przypadku 
hipermarketów, niektóre z nich 
przeciągają pracę do późne-
go popołudnia. Tymczasem 
z naszych obserwacji wynika, 
że w Wigilię po godzinie 14 
handel zamiera – mówi Al-
fred Bujara, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Handlu NSZZ 
„Solidarność”.

–  Po tej godzinie tylko 
nieliczni klienci robią jeszcze 
zakupy. Na niepotrzebnym 
przedłużaniu pracy w tym dniu 
cierpią natomiast pracownicy,

Samorządu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw poinformo-
wała, iż w pełni popiera akcję 
„Solidarności” zachęcającą do 
skrócenia czasu pracy placówek 
handlowych w Wigilię Bożego 
Narodzenia. – NRZHiU wyraża 
przekonanie, że większość pla-
cówek handlowych pozytywnie 
zareaguje na nasz wspólny apel 
i umożliwi swoim pracownikom 
spędzenie tego czasu wspólnie 
z rodziną  –  czytamy w liście 
skierowanym do przewodni-
czącego Komisji Krajowej „S” 
Piotra Dudy.

Na apel Związku odpowie-
działy również Selgros oraz 
Netto. W przesłanych do Ko-
misji Krajowej pismach dy-
rekcje obu sieci handlowych 
zapewniły o woli zakończenia 
handlu w Wigilię o godz. 14.  
– Doskonale rozumiemy, że 
pracownicy chcą ten szczególny 
wieczór spędzić w rodzinnym 
gronie  –  podkreślił dyrektor 
sieci Netto Kent Petersen.

Te pisma to odpowiedź na 
apel Piotra Dudy. Szef „Solidar-
ności” wystosował list do blisko
20 sieci handlowych oraz orga-
nizacji pracodawców, w którym 
zachęcał do podjęcia decyzji 
o skróceniu pracy sklepów 
w Wigilię. Zwrócił się również 
do biskupów z prośbą o wspar-
cie związkowej kampanii.

W ramach akcji „Nie prze-
handluj pierwszej gwiazdki” 
„Solidarność” planuje też pi-
kiety przed marketami. Czy 
ostatecznie się odbędą, zależy
od grafików pracy poszczegól-
nych sklepów. – Jeśli sklepy 
skrócą handel do godziny 14, 
żadne akcje nie będą potrzebne 
– mówi Alfred Bujara. 

Dział Informacji KK

Kupując zabawki dzieciom na święta Bożego Narodzenia, 
warto pamiętać, że większość z nich jest produkowana 
w Chinach, gdzie robotnicy za przysłowiową miskę ryżu 
pracują dla wielkich korporacji. NSZZ „Solidarność” oraz 
Polska Zielona Sieć organizują kampanię „Kupuj odpowie-
dzialne zabawki ”.  

Najlepszym przykładem 
może być pożar, który w 1993 
roku wybuchł w dwóch chiń-
skich fabrykach. Zginęło wtedy 
ponad 200 pracowników, a 600 
zostało rannych. Tragiczne
wydarzenia ujawniły światu, 
jak rażąco właściciele fabryk 
łamią zasady bezpieczeństwa,
między innymi zamykając wyj-
ścia awaryjne oraz inne drogi 
ucieczki. Jedna z tych fabryk 
produkowała zabawki dla wło-
skiego potentata branży arty-
kułów dziecięcych Chicco. Po 

tych pożarach na całym świecie 
przeprowadzano liczne kampanie 
na rzecz poprawy zasad bezpie-
czeństwa w chińskich fabrykach.
Pracownicy często pracują w nich
dłużej niż 15 godzin dziennie 
przez siedem dni w tygodniu, 
a ich pensje i świadczenia socjal-
ne, w tym urlopy macierzyńskie 
i płatne urlopy wychowawcze, 
nie są do końca gwarantowane. 
Kierując się chęcią zysku, ulega-
jąc naciskom międzynarodowych 
gigantów branży zabawkarskiej, 
zaniżają pensje do minimum, 
łamią nagminnie przepisy doty-
czące zdrowia i ochrony środowi-
ska. Trzeba to zmienić – zgodnie 
uważają przedstawiciele NSZZ
„Solidarność” i organizacji Pol-
ska Zielona Sieć.

(dtg)

REKLAMA

Kupuj odpowiedzialnie zabawki

Przemysł zabawkarski jest
niezwykle zglobalizowa-

ny, większość zabawek jest
produkowana przez sieci, któ-
re zrzeszają właścicieli fabryk, 
producentów, handlowców 
i projektantów. W stosunku
do robotników łamane są na-
gminnie prawa pracownicze, 
w fabrykach zatrudniane są 
dzieci, nie przestrzega się za-
sad bezpieczeństwa pracy. Wa-
runki pracy urągają wszelkim 
zasadom. Łamane są zasady 
ochrony środowiska. 
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Ile odwagi i determinacji trzeba, aby założyć organizację 
związkową w zakładzie, w którym za ciężką pracę otrzymu-
je się niskie wynagrodzenie, zabierane są premie, bo takie 
jest widzimisię szefa, brak jest narzędzi pracy, nieprzestrze-
gane są przepisy BHP, a na co dzień trzeba znosić szykany 
i wyzwiska przełożonych, wiedzą pracownicy jednego z za-
kładów produkcyjnych w województwie pomorskim.

dochodzi do wypadku, do le-
karza trzeba pojechać na swój 
własny koszt. Nie można liczyć 
na pomoc.

Inna pracownica dodaje, że 
problemem jest brak zamyka-
nych szafek na odzież. Tym 
sposobem stale giną kanapki.
Inne kobiety tłumaczą, że lu-
dzie są naprawdę biedni, skoro 
kradną jedzenie, a praca w tym 
zakładzie to jedyna możliwość, 
innej nie ma.

– Chciałabym, aby były stałe
godziny na przerwy na jedzenie. 
Często zdarza się, że nawet na
krótką przerwę, kiedy jesteśmy
już naprawdę zmęczone, musi-
my czekać wiele godzin. I nie 
zawsze możemy zjeść na stołów-
ce, czasem trzeba siąść po prostu
na korytarzu – mówi pracownica 
z taśmy produkcyjnej. 

Kolega z magazynu do-
daje, że po wielu godzinach 
pracy, nawet w temperaturze 
minus 20 stopni Celsjusza,
nie ma możliwości zrobienia 
sobie ciepłej herbaty. – Moje 
stopy mają rany od mrozu, ale
nie dostajemy ciepłej odzieży
ochronnej – mówi rozżalony.

– Pracownicy boją się wy-
chodzić do toalety. Nadzór 
patrzy, ile razy dana osoba 
z niej korzystała. A niektóre
z nas słyszą, że maszyna czy 

taśma nie może stanąć. Jeśli
ktoś mnie przez chwilę nie 
zastąpi, nie mam szans. Naj-
częściej udaje mi się wyjść 
do toalety najwyżej dwa razy 
w ciągu ośmiu godzin pracy 
– opowiada członkini związ-
ku. – Czy można to zmienić? 
– zastanawia się. Inni chcieli-
by mieć wpływ na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjal-
nych czy mieć umowy na czas 
nieokreślony, jeszcze inni mieć 
choćby bezpieczny dostęp do
stanowiska pracy i potrzebne
narzędzia pracy. Problemów 
w zakładzie jest wiele.

Jak pozbyć się 
niewygodnego 
związku?

Kiedy na początku listopa-
da pracownicy firmy założyli
Tymczasową Komisję Między-
zakładową, jej przewodnicząca  
poprosiła prezesa firmy o spo-
tkanie. Członkowie „Solidarno-
ści” chcieli, aby uczestniczyli
w nim także przedstawiciele
Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „S”. Prezes firmy
wprawdzie przyjął propozycję 
związku, ale termin wyznaczył 
niezwykle odległy, na początek 
grudnia. 

– Jak się później okazało, 
nie bez powodu. Ten czas, 
prawie miesiąc, był zarzą-
dowi firmy niezwykle po-
trzebny, aby oddziaływać na 
pracowników, poddawać ich 
różnym technikom nacisku, 
wzbudzając strach wpływać
na ich nastawienie wobec
nowo powstałego związku –
wyjaśnia Roman Kuzimski, 
zastępca przewodniczącego
ZRG NSZZ „S”.

Pracownicy Działu Orga-
nizowania i Rozwoju ZRG 
NSZZ „S” codziennie rozma-
wiali z pracownikami zakładu, 
obserwowali rozwój sytuacji. 
Prezes firmy, który dotychczas
nie interesował się warunkami 
pracy, niespodziewanie w po-
łowie listopada, kilka dni po
otrzymaniu oficjalnej infor-
macji o powstaniu związku
w zakładzie, zorganizował 
spotkanie z pracownikami. Nie 
byli na nie zaproszeni wszyscy. 
Kadra nadzoru wytypowała 
wcześniej osoby, które mogły 
wziąć w nim udział. Nie zgo-
dzono się na obecność prze-
wodniczącej. Ale na spotkaniu 
były trzy inne członkinie „So-
lidarności”. Pracodawca nie 
wiedział wtedy o ich przyna-
leżności do związku.

– Dwie z nich przyznały się, 
że należą do związku – opo-

wiada Adam Tylski z Działu 
Organizowania i Rozwoju. 
– Niestety, spotkała je za to
kara. Jedną z nich zwolniono, 
drugiej, która jest zatrudniona
na czas określony, nie przedłu-
żono umowy. Zwolnione za 
działalność związkową zostały
nie tylko nasze dwie koleżanki. 
Pozbyto się także magazyniera, 
który należy do grupy inicja-
tywnej. Ale prezes twierdzi, 
że powody zwolnienia mają 
charakter merytoryczny. Fala 
strachu została wyzwolona.
Ludzie otrzymali komunikat: 
należysz do związku, możesz 
stracić pracę.

Według relacji osób biorą-
cych udział w spotkaniu, pre-
zes firmy obiecywał, że zajmie
się rozwiązaniem problemów 
pracowników. Chcąc wzbu-
dzić ich sympatię, opowiadał, 
że kiedyś też był zwykłym 
robotnikiem, w ten sposób 
zarabiał na chleb, więc wie, 
co to znaczy ciężka, fizyczna
praca. Potem namawiał ludzi 
do opowiadania o proble-
mach. Twierdził, że zastano-
wi się nad nimi, zapewniał, 
iż kolejne spotkania będą or-
ganizowane co kwartał, a na 
zgłoszone problemy odpowie 
na spotkaniu za tydzień. 

Ludzie zaczynają się bać

Wokół przewodniczącej 
„Solidarności” pojawiła się 
dodatkowa „ochrona” w posta-
ci czterech pracowników nad-
zoru. Kobiecie podczas pracy 
cały czas patrzą na ręce. To 
bardzo stresujące, na szczęście
przewodnicząca jest bardzo do-
brą, sprawną pracownicą. Ale 
przyznaje, że nie jest jej łatwo.
Tym bardziej że nie wszyst-
kie koleżanki pracujące w tej 
samej hali produkcyjnej mają 
tyle odwagi na prowadzenie 
działalności. Teraz także i one 
czują się obserwowane. Więc 
po prostu się boją.

– Nasza praca polega na 
rozmowie z ludźmi. Jest cięż-
ko, bo mamy do czynienia 
z pracownikami, u których 
poziom strachu jest wyższy
niż chęć zmian. My racjona-
lizujemy ich strach, budujemy
motywację. I pytamy się pra-
cowników: jak długo chcesz 
to akceptować? – wyjaśnia 
Mariusz Skrzypek z Działu 
Organizowania i Rozwoju. 
– Ale pracodawca skutecznie 
napędzał strach. Ludzie zostali
między innymi poinformowani 
o tym, że będą musieli płacić 
za autobus dowożący ich do 
pracy, bo pracodawca będzie 

musiał dawać pieniądze na 
związek.

To nie jedyne pogróżki. Na 
obiecanym spotkaniu po tygo-
dniu pracownicy dowiedzieli 
się, że powstanie związku
zmusza pracodawcę do prze-
niesienia zakładu na Ukrainę. 
U ludzi niemających żadnej 
alternatywy, żadnych szans 
podjęcia pracy w innym zakła-
dzie, ta wiadomość wywołała 
przerażenie.

– Potem pracownicy w róż-
ny sposób otrzymywali komu-
nikat: jeśli pozbędziecie się 
„Solidarności” w zakładzie, 
znowu będzie jak dawniej, 
będziecie mieli pracę. A „So-
lidarność” była przedstawiana
jako ta, która niejeden zakład 
wykończyła – mówi Mariusz 
Skrzypek.

Jan Szewczyk, kierownik 
Działu Organizowania i Roz-
woju, dodaje, że negatywny 
obraz „Solidarności” budo-
wano z całą premedytacją. 
– Pracodawca nawet przez 
chwilę nie zamierzał podjąć 
współpracy z nowo powstałą
organizacją związkową. Całą 
uwagę i siły skupił na znisz-
czeniu „Solidarności” – mówi 
Szewczyk.

Wkrótce w stołówce, w któ-
rej zainstalowane są kamery,
pojawiły się petycje, mówiące, 
że pracownicy nie chcą „Soli-
darności” w ich zakładzie, nie 
chcą związkowców rozmawia-
jących z pracownikami poza 
bramą zakładu.

– Zdesperowani, obserwo-
wani ludzie je podpisywali 
– mówi Roman Kuzimski. 
– Tak naprawdę nie mieli wy-
boru. My sami namawialiśmy 
naszych członków, aby składali 
podpisy. To był jedyny sposób, 
aby pracodawca nie dowiedział 
się, którzy pracownicy należą 
do związku.

Kuzimski dodaje, że o prak-
tykach stosowanych w zakładzie
produkcyjnym została powiado-
miona prokuratura, informacje na 
temat zakładu przekazywane są 
parlamentarzystom, będą sporzą-
dzone także ulotki, które trafią do
sieci handlowych. To nie wszyst-
kie z planowanych działań.

Wzorcowy zakład?

Zakład osiąga milionowe 
zyski, chwali się dbałością 
o pracowników, publicznie 
informuje, że firma zapew-
niia dobrowolność zatrudnie-
nia, prawo do zrzeszania się, 
przestrzega przepisów pracy
i BHP. 

Olga Zielińska

NOWA TYMCZASOWA KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Nierówna WALKA

Po wielu dniach niepew-
ności, pytań, na które nie 
znali odpowiedzi: jak to 

będzie potem w pracy, czy szef 
mnie zwolni, co ja potem zro-
bię, bo pracy u nas przecież nie 
ma, czy kierownik będzie mnie 
gnębił, czy będę wzywany na 
dywanik, a także wielu innych, 
zdecydowali się założyć Tym-
czasową Komisję Zakładową 
NSZZ „Solidarność”.

W zakładzie powstaje 
„Solidarność” 

Niedzielny wieczór, świetli-
ca domu kultury. Na spotkanie 
przyszli pracownicy zakładu. 
Głównie kobiety, bo taka jest
specyfika firmy. Są z różnych
wydziałów, teraz mają się za-
stanowić, czy pomimo obaw
założyć w zakładzie „Soli-
darność”. Wszyscy są raczej 
za, ale nie chcą podejmować 
decyzji jako pierwsi. Dlatego 
nawzajem na siebie popatrują, 
słuchają.

– Pewnie, że chciałbym, aby 
w końcu w naszej firmie kie-
rownicy musieli zmienić swo-
je zachowanie wobec pracow-
ników. Żeby nie wyzywali od 
debili i głupków – zastanawia
się jeden z przybyłych. – Czy 
związek będzie mógł wystąpić
do szefostwa, aby kierownicy
szanowali pracowników? – za-
stanawia się.

Pracownica linii produk-
cyjnej mówi, że chciałaby 
wiedzieć, w jaki sposób nali-
czane są premie i dlaczego tak 
się dzieje, że zawsze pod ko-
niec miesiąca, na krótko przed 
wypłatą są one obcinane. A jej 
koleżanka opowiada o wy-
padkach w pracy, których tak 
jakby nie było, bo pracownicy 
zmuszani są przez pracodawcę 
do ich ukrywania.

– Szefostwo nakłania pra-
cowników do rezygnacji ze 
zgłoszenia ich jako wypadków 
przy pracy oraz z przysługu-
jącego im odszkodowania. 
Pracownikom proponuje się 
najczęściej po 1-2 tys. zł za 
milczenie. Ale potem muszą 
przychodzić do pracy nawet 
wtedy, kiedy powinni być na 
zwolnieniu. Jedna z pracow-
nic przychodziła do zakładu 
nawet z pokaleczonymi palca-
mi. U nas w zakładzie, kiedy 

Negatywny obraz 
„Solidarności” 
budowano z całą 
premedytacją. 
Pracodawca na-
wet przez chwilę 
nie zamierzał 
podjąć współpracy 
z nowo powsta-
łą organizacją 
związkową. Całą 
uwagę i siły skupił 
na zniszczeniu 
„Solidarności”.
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Czy jest groźba utraty 
pracy przez nauczycieli 
zawodu?

Uczestnicy spotkania wy-
rażali obawy o utratę pracy 
w związku ze zmianami, jakie 
od września 2012 roku wejdą 
do szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego. Największe obawy 
budzi możliwość powoływa-
nia centrów kształcenia za-
wodowego i ustawicznego.
Jednak obecny na zebraniu 
Marek Nowicki, starszy wizy-
tator pomorskiego Kuratorium 
Oświaty, uspokajał, że centra 
takie mogą prawdopodobnie 
powstawać tylko w dużych
aglomeracjach, w miejsce do-
tychczasowych zespołów szkół 
zawodowych i centrów kształ-
cenia ustawicznego. Chodzi ra-
czej o zorganizowanie szkół na 
innych zasadach, a nie o zwal-
nianie kadry. Nauczyciele po-
winni znaleźć w nich pracę. 
W związku z planowanymi 
zmianami w kształceniu zawo-
dowym odbywają się szkolenia 
dla dyrektorów i nauczycieli. 
Przeprowadzane są one cy-
klicznie, do tej pory odbyły się 
w pięciu ośrodkach na terenie 
województwa pomorskiego.  

Egzamin 
potwierdzający 
kwalifikacje
zawodowe

Wojciech Szczepański, 
członek rady sekcji i ekspert 
MEN, twierdzi, że jedna z naj-
ważniejszych zmian wiąże 
się z modernizacją egzamino-

Zmiany w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym

Brak podjęcia próby odwołania się od decyzji Komisji Euro-
pejskiej odrzucających plany pomocy dla stoczni w Gdyni 
i Szczecinie, wady ustawy kompensacyjnej, a także nieza-
dowalające wsparcie dla zwolnionych stoczniowców – to 
tylko niektóre zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli wobec 
rządu poprzedniej kadencji, który przeprowadzał proces 
restrukturyzacji polskich stoczni. 

NIK dopatrzył się wielu błędów podczas procesu prywaty-
zacji. Najważniejszy zarzut to fakt, że w sprawie stoczni
można było zrobić więcej. Po pierwsze, zdaniem NIK, 

rząd nie odwołał się skutecznie od decyzji Komisji Europejskiej, 
która odrzuciła plany pomocy dla polskich stoczni, uznając m.in.
kredyty i gwarancje kredytów za pomoc publiczną.

Raport NIK wskazuje także, że ustawę kompensacyjną przy-
gotowała na zlecenie Ministerstwa Skarbu prywatna kancelaria
prawna. Nie wykorzystano natomiast w pełny sposób wiedzy i do-
świadczenia pracowników departamentu nadzorującego stocznie.
Tym sposobem niektóre przepisy ustawy nie spełniały wymogów
KE, były także niespójne z innymi przepisami albo też niepre-
cyzyjne.

Sprzedaż majątku przeprowadzono wprawdzie zgodnie z usta-
wą kompensacyjną, ale nie spróbowano przeprowadzić operacji za 
wyższą cenę. „Cenę wywoławczą zarządca kompensacji określał 
na ogół na podstawie oszacowania jego wartości w tak zwanych
warunkach wymuszonej sprzedaży, przyjmując, że stanowi ona 50
proc. ceny rynkowej” czytamy w raporcie. 

Nie ustalono także, dlaczego tak naprawdę nie doszło do sfina-
lizowania sprzedaży stoczni inwestorom katarskim, reprezentowa-
nym przez firmę Stichting Particulier Fonds Greenrights (SPFG).
Zdaniem NIK, inwestorzy odstąpili od transakcji z powodu wad
prawnych sprzedawanego majątku stoczni. SPFG natomiast za-
rzuciła Ministerstwu Sprawiedliwości bezpodstawne wycofanie
się z gwarancji, że firma będzie mogła zrezygnować z transakcji
bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Według raportu, „minister zaprzeczył, aby kiedykolwiek takich
gwarancji udzielał. Przygotowanie listu z gwarancją potwierdził
jednak ówczesny wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu”. 
Stanu faktycznego nie można ustalić, ponieważ brak jest wielu do-
kumentów.

Niemało trzeba było jednak zapłacić zarządcy kompensacji. 
Jego wynagrodzenie od stycznia 2009 r. do 31 marca 2011 r. wy-
niosło 15 mln zł, a do zakończenia procesu może sięgnąć nawet 
17,2 mln zł.

NIK przypomina, że w wyniku likwidacji stoczni pracę straciło
9 tysięcy osób, a zatrudnienie znalazło jedynie 3 tysiące.

(zola)

PRYWATYZACJA STOCZNI

NIK wytyka 
rządowi błędy

wania, tj. przeprowadzaniem 
egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje wyodrębnione
z zawodów. Wraz w wprowa-
dzanymi zmianami dotych-
czasowy system będzie sukce-
sywnie wygaszany. Do tej pory 
duży odsetek młodzieży miał 
trudności z wykonaniem na eg-
zaminie zadania praktycznego 
z powodu zbyt szczegółowej 
oceny w arkuszu egzamina-
cyjnym. W nowym systemie
oceniana będzie jakość końco-
wa pracy oraz metody wykona-
nia zadania lub dokumentacja 
oraz przebieg samego testu pod
względem przestrzegania prze-
pisów BHP i prac cząstkowych.
Zakłada się, że egzaminy będą 
lżejsze i dzięki temu ułatwi się 
młodzieży start w wybranym
zawodzie. Egzamin z określo-
nych umiejętności będą zdawali 
jako uczniowie w cyklu kształ-
cenia, a nie na jego zakończenie 
i wcześniej wejdą w życie zawo-
dowe. W ustawie wyodrębnio-
no osiem obszarów zawodów: 
administracyjno-usługowy,
budowlany, energetyczny, me-
chaniczno-górniczo-hutniczy, 
rolniczy, turystyczno-gastrono-
miczny, medyczno-społeczny, 
artystyczny.

Obietnica zmian we 
właściwym kierunku

Po ostatnich rozmowach
działaczy „Solidarności” i pra-
codawców z przedstawicielami
rządu rysuje się  możliwość 
zmian w ustawie Prawo bu-
dowlane, tak aby absolwenci 
szkół budowlanych po pięcio-

letnim stażu i po uzyskaniu
uprawnień mieli możliwość 
kierowania robotami budow-
lanymi w ograniczonym zakre-
sie, bez konieczności posiada-
nia tytułu inżyniera. Podobnie 
jest w Europie, gdzie około 75
procent kierowników budów 
posiada wykształcenie na śred-
nim poziomie. Niestety, u nas
jest inaczej. To paradoks, bo
na rynku budowlanym odczu-
wa się brak średniego nadzo-
ru. Obecne bariery legislacyjne 
stworzyło lobby budowlane. To
musi się jednak zmienić. 

Skąd środki 
na kształcenie 
zawodowe?

„Solidarność” upomina się 
o kształcenie zawodowe na 
odpowiednim poziomie. Nie-
stety, jest ono droższe niż na-
uka w szkołach ogólnokształ-
cących. Pomimo zwiększenia 
subwencji dla szkół zawodo-
wych i dużego zaangażowania 
organów prowadzących w ich 
finansowanie, środki są niewy-
starczające. W dobie ciągłych
zmian technologicznych to 
pracodawcy muszą włączyć się 
w proces modernizacji szkolnic-
twa zawodowego. Aby jednak 
byli oni zainteresowani wypo-
sażaniem pracowni i warszta-
tów szkolnych oraz organizacją 
praktyk, potrzebne są zmiany 
organizacyjno-prawne. Nieste-
ty, przepisy, które zachęcały-
by przedsiębiorców do takich 
praktyk, są niewystarczające.
To także musi się zmienić. 

(dtg)

Sytuacja nauczycieli w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, w szcze-
gólności  dotyczących kształcenia zawodowego, była tematem konferencji Rady Sekcji Oświaty 
i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 15 listopada 2011 r. 

Egzamin na murarza.
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Wyrazy współczucia i otuchy koleżance Irenie Roczniak  
i jej Najbliższym z powodu śmierci 

Matki
 składają Koleżanki i Koledzy z „S” oświatowej z Gdańska 

i Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego

Wyrazy współczucia i otuchy koleżance  
Barbarze Czyżykowskiej i jej Najbliższym  

z powodu śmierci 

Matki
składają Koleżanki i Koledzy z „S” oświatowej Ziemi 

Puckiej i Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego
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Uzgadnianie układu zbiorowego w przedsiębiorstwie. Negocja-
cje rządu, pracodawców i pracowników w Komisji Trójstronnej. 
Debaty medialne i tworzenie odpowiedniego prawa. Dialog 
społeczny ma wiele twarzy, którym powinien przyświecać je-
den cel: harmonijny rozwój wszystkich grup społecznych.

nymi zadymiarzami, którzy 
nadużyli prawa do strajku 
i manifestacji. Czy takie sy-
tuacje nie mają wpływu na 
stan dialogu społecznego 
w naszym kraju? W dyskusji 
publicznej zbyt często pomi-
ja się podstawowy fakt, że 
pokojowe protesty, takie jak 
manifestacje lub strajki (jako 
tzw. legalne środki wywiera-
nia presji), są równoprawnym 
instrumentem dialogu spo-
łecznego, takim samym jak 
rokowania lub konsultacje.

Związek jako strona 
społeczna

Wróćmy do terminologii 
teoretycznej. NSZZ „Solidar-
ność” jako związek zawodo-
wy reprezentuje tzw. stronę 
społeczną dialogu. Zazwyczaj 
biorą w nim udział trzy strony. 
Związkowa, reprezentująca in-
teresy pracowników zrzeszonych 
w organizacjach działających na 
wszystkich poziomach dialogu 
społecznego; pracodawców, 
reprezentująca interesy praco-
dawców, również zrzeszonych 
w organizacjach działających na 
wszystkich poziomach dialogu 
społecznego; rządowa, repre-
zentująca interesy państwa, skła-
dająca się z przedstawicieli wła-
dzy wykonawczej. Związkowcy 
i pracodawcy razem określani są 
jako strona społeczna lub tzw. 
partnerzy społeczni.

Komisja Trójstronna

Obecnie najważniejszą in-
stytucją dialogu społecznego 
na poziomie ogólnokrajowym 
jest istniejąca od 1994 r. (od 
2001 r. na podstawie odrębnej 
ustawy) Trójstronna Komisja 
ds. Społeczno-Gospodarczych, 
potocznie zwana Komisją 

Trójstronną. Tworzona jest 
przez przedstawicieli rządu, 
organizacji pracodawców pry-
watnych i związków zawodo-
wych. Do kompetencji komi-
sji należy m.in. opiniowanie 
budżetu państwa, ustalanie 
wskaźników wzrostu wyna-
grodzeń w przedsiębiorstwach 
i w sferze budżetowej, wyso-
kości świadczeń rodzinnych, 
wskaźnika waloryzacji rent 
i emerytur oraz innych świad-
czeń i wskaźników z zakresu 
polityki społeczno-gospodar-
czej. Trzeba jednak wyraźnie 
podkreślić, że większość z tych 
uprawnień komisji nie jest ob-
ligatoryjna. Gdy na forum tego 
ciała strona rządowa i spo-
łeczna nie uzgodnią wspólne-
go stanowiska w określonym 
terminie, prawo ustalenia ww. 
wskaźników, np. w drodze 
rozporządzenia, otrzymuje 
rząd. Taki stan prawny bez 
wątpienia wzmacnia pozycję 
władzy wykonawczej i wpływa 
na efektywność pracy komisji. 
Komisja może również zabie-
rać głos w sprawach gospodar-
czych i społecznych, zwłaszcza 
gdy ma to znaczenie dla zacho-
wania spokoju społecznego. 

Stronę związkową w komisji 
reprezentują NSZZ „Solidarno-
ść”, Forum Związków Zawo-
dowych i OPZZ, natomiast 
stronę  pracodawców Polska 
Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych, Konfederacja 
Pracodawców Polskich, Bu-
siness Centre Club i Związek 
Rzemiosła Polskiego. Skąd taki, 
a nie inny skład? Ustawa dot. 
Komisji Trójstronnej z 2001 r. 
prawo do uczestniczenia w jej 
pracach daje związkom zawo-
dowym lub federacjom związ-
ków, które spełniają określone 
kryteria, jednym z najważniej-
szych jest posiadanie przez daną 
organizację co najmniej 300 tys. 
członków, z czego tylko 100 

tys. może być zatrudnionych 
w jednym sektorze gospodarki. 
Reprezentatywność danej orga-
nizacji związkowej lub praco-
dawców ocenia Sąd Okręgowy 
w Warszawie co cztery lata.

Bezpośrednim reprezen-
tantem rządu w Komisji Trój-
stronnej jest Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, ale 
członkami komisji są również 
urzędnicy z innych resortów. 
W obradach komisji, z pra-
wem doradczym, uczestniczyć 
mogą także przedstawiciele 
samorządu terytorialnego, in-
nych organizacji zawodowych 
i społecznych oraz organów 
administracji publicznej (np. 
Narodowego Banku Polskiego, 

DIALOG równych 
czy uprzywilejowanych?

Dialog społeczny to ca-
łokształt wzajemnych 
relacji pomiędzy związ-

kami zawodowymi i organiza-
cjami pracodawców. Obejmuje 
także ich stosunki dwustronne 
lub trójstronne z organami 
państwowymi, jak rząd i jego 
agendy, samorząd lokalny i in-
ne instytucje państwowe. Jest 
procesem wymiany informacji 
i stanowisk w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawach waż-
nych dla pracowników. Inaczej 
mówiąc, są to wszelkie formy 
negocjacji i konsultacji decy-
zji. Podstawowe zasady dialo-
gu społecznego to niezależność 
i równowaga poszczególnych 
stron oraz wzajemne zaufa-
nie i dążenie do kompromisu, 
przynajmniej w kwestiach pod-
stawowych. Najważniejszym 
elementem jest przestrzeganie 
zawartych porozumień.

Dialog formalny to nie 
wszystko

Rozwinięty dialog spo-
łeczny powinien mieć cha-
rakter sformalizowany i opie-
rać się, zarówno na poziomie 
zakładowym, jak i państwo-
wym, o takie instytucje, jak 
odpowiednie rady i komisje. 
Równie ważny jest jednak 
klimat społeczny i relacje 
nieformalne. Nie można mó-
wić o realnym dialogu, gdy 
jedna ze stron poza oficjal-
nymi działaniami dokonuje 
manipulacji, np. w sferze 
medialnej, próbując wzmoc-
nić swoją pozycję wpływając 
na odpowiednie postawy opi-
nii publicznej, wbrew stano-
wi faktycznemu. Przykład? 
Wkrótce, o czym szerzej 
piszemy w innym miejscu 
„Magazynu”, rozpocznie 
się po dziewięciu latach (!) 
proces stoczniowców oskar-
żonych o czynną napaść na 
funkcjonariuszy policji. Do 
zdarzenia miało dojść pod 
Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów, jednak do dziś nie 
znaleźli się świadkowie ani 
poszkodowani w tej sprawie. 
Wraz z rozpoczęciem proce-
su w medialnym przekazie 
stoczniowcy nie będą już 
pracownikami broniącymi 
swoich miejsc pracy, a ulicz-

NAD CZYM PRACUJE
KOMISJA TRÓJSTRONNA
Obecnie w ramach komisji funkcjonuje 10 zespołów (9 
problemowych i 1 doraźny) do spraw: rozwoju dialogu 
społecznego, ubezpieczeń społecznych, usług publicznych, 
budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, współpracy 
z Międzynarodową Organizacją Pracy, funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej, Zrewidowanej Europejskiej Karty 
Społecznej, ds. Unii Europejskiej, pracowników samorządo-
wych oraz służby cywilnej.

FORMY DIALOGU SPOŁECZNEGO: 
KIEDY NEGOCJACJE, KIEDY 
KONSULTACJE
NEGOCJACJE – uczestniczą w nich zazwyczaj partnerzy 
społeczni, a na szczeblu krajowym również rząd. Celem jest 
osiągnięcie kompromisu, gwarantującego spokój społeczny. 
Mogą dotyczyć spraw merytorycznych i wzajemnych relacji 
między stronami. Ich wynikiem powinna być umowa wiążą-
ca wszystkie strony negocjacji.
KONSULTACJE – angażują tych samych uczestników co 
negocjacje, ale nie muszą prowadzić do zawarcia porozu-
mienia.
OPINIOWANIE – przedstawiciele administracji państwo-
wej występują z inicjatywą, aby poznać opinie związków 
zawodowych i organizacji pracodawców o polityce rządu. 
Stanowiska partnerów społecznych nie są bezwzględnie 
wiążące dla rządu. 
INFORMOWANIE – partnerzy społeczni mają prawo do 
informacji na temat spraw dla nich istotnych. Administracja 
państwowa przekazuje te informacje z własnej inicjaty-
wy lub na wniosek zainteresowanych stron. Na poziomie 
zakładowym prawo do informowania posiadają przedsta-
wicielstwa pracownicze, np. związki zawodowe lub rady 
pracownicze.
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Głównego Urzędu Statystycz-
nego). Odpowiednikami komi-
sji w poszczególnych regionach 
są wojewódzkie komisje dialogu 
społecznego. W województwie 
pomorskim taka komisja zosta-
ła powołana w kwietniu 2002 r., 
a stronę społeczną reprezentują 
w niej m.in. członkowie Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Funkcjonuje 
w oparciu o Pomorski Urząd 
Wojewódzki.

Warto również zwrócić 
uwagę, że przedmiotem aż 
trzech zespołów programo-
wych Komisji Trójstronnej 
jest działalność w ramach Unii 
Europejskiej. Dialog społeczny 
(można się zastanawiać, na ile 
formalnie, na ile rzeczywiście, 
ale jednak) jest jednym z naj-
ważniejszych fundamentów 
funkcjonowania Unii, która 
właśnie dla partnerów społecz-
nych przewidziała ważną rolę 
w takich obszarach stosunków 
społecznych i świata pracy, 
jak rozwój zasobów ludzkich 
(szkolenia i kwalifikacje za-
wodowe), zrównoważony 
rozwój, wyrównywanie szans 
i zapobieganie wykluczeniom 
na rynku pracy, bezpieczeń-
stwo pracy, ochrona socjalna. 
Używając terminu ze słowni-
ka geopolityki, te kompetencje 
partnerów społecznych, przede 
wszystkim związków zawo-
dowych (przykładowo NSZZ 
„Solidarność” jest partnerem 
lub beneficjentem wielu pro-
gramów unijnych) stanowią 
o ich „soft power”, miękkiej 
sile, która we współczesnej 
Polsce zbyt często jest pomija-
na lub wręcz lekceważona.

W zakładzie jak 
w rządzie

Dialog społeczny to także 
dwustronne rokowania zbiorowe 
pomiędzy związkami zawodo-
wymi i pracodawcami oraz ich 
organizacjami, stanowiące obec-
nie podstawę funkcjonowania 
systemów zbiorowych stosun-
ków pracy w demokratycznych 

państwach prawa. Dla zwykłego 
pracownika takie wewnątrzza-
kładowe negocjacje mają równie 
ważne znaczenie, jak ogólnospo-
łeczne debaty w ramach Komisji 
Trójstronnej. To od dialogu na 
tym najniższym poziomie, od 
skuteczności organizacji związ-
kowej, sprawiedliwych decyzji 
pracodawcy, ale także determi-
nacji lokalnych agend rządowych 
w egzekwowaniu obowiązującego 
prawa, zależy bardzo często forma 
zatrudnienia pracowników w da-
nym przedsiębiorstwie, ich świad-
czenia socjalne i warunki pracy.

Siła partnerów 
społecznych

Na tym najniższym poziomie 
widać również cały potencjał 
dialogu społecznego oraz wy-
jątkową rolę partnerów społecz-
nych, a więc przede wszystkim 
związków zawodowych. To wła-
śnie partnerzy społeczni, z tytułu 
swej reprezentatywności, w od-
różnieniu od innych organiza-
cji pozarządowych, posiadają 
najsilniejszy mandat do zajmo-
wania się całością problemów 
świata pracy. Dialog pomiędzy 
organizacjami pracodawców 
i pracowników umożliwia roz-
wiązywanie problemów i uni-
kanie potencjalnych konfliktów, 
które w innej sytuacji musia-
łyby być regulowane w sferze 
politycznej. Tak mówi teoria. 
W praktyce ostatnich lat widać, 
że realne rozwiązanie wielu pro-
blemów, także na poziomie lo-
kalnym lub regionalnym, wyma-
ga uczynienia z nich przedmiotu 
dyskusji politycznej na poziomie 
centralnym.

Klęska rzeczywistego 
partnerstwa

Upolitycznienie dialogu 
społecznego w Polsce jest 
ściśle związane z niezrozu-
mieniem jego zasadniczej 
idei. Strony dialogu za „zwy-
cięstwo” uznają jedynie po-
konanie partnera. Tylko czy 
wtedy można jeszcze mówić 

Głównego Urzędu Statystycz- państwach prawa. Dla zwykłego 

„SOLIDARNOŚĆ” NAGRODZONA 
ZA DIALOG SPOŁECZNY
NSZZ „Solidarność” został laureatem tegorocznej Nagrody 
im. Andrzeja Bączkowskiego. Jak podała w uzasadnieniu 
kapituła nagrody, w piętnastą rocznicę śmierci patrona wy-
różnienia kapituła chciała uhonorować osoby i instytucje 
szczególnie zasłużone dla dialogu społecznego, „który dla 
Andrzeja Bączkowskiego był jedynym sposobem rozwiązy-
wania problemów i konfliktów społecznych”. W tym roku 
oprócz „Solidarności” laureatami nagrody zostali: kierownik 
Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej 
prof. Juliusz Gardawski oraz pozostali partnerzy społeczni 
w Komisji Trójstronnej. Nagrody zostaną wręczone podczas 
oficjalnej gali w styczniu 2012. Andrzej Bączkowski był 
członkiem NSZZ „Solidarność”, w latach 80. działaczem opo-
zycji demokratycznej. Po 1989 r. został urzędnikiem służby 
publicznej, m.in. wiceministrem pracy w sześciu gabinetach. 
Od lutego 1996 r. był ministrem pracy. Jako pierwszy peł-
nił funkcję przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. 
Społeczno-Gospodarczych. W czasie jego przewodnictwa 
wszystkie negocjacje toczone na forum tej komisji kończyły 
się porozumieniami. 

o rzeczywistym partnerstwie? 
Tymczasem przewagą dialogu 
nad innymi formami rozwiązy-
wania problemów społecznych 
jest jego potencjalna formuła 
„win–win”, tzn. wypracowywa-
nia rozwiązań zadowalających 
wszystkie strony. Przykładowo 
w części państw europejskich, 
inaczej niż w Polsce, instytucje 
podobne do polskiej Komisji 
Trójstronnej muszą, a nie tyl-
ko mogą dojść do wspólnego 
stanowiska. Nad Wisłą brak 
jest przykładów realnej sku-
teczności dialogu społecznego. 
Wbrew rządowym hasłom nie 
jest nim tzw. ustawa antykry-
zysowa z 2009 r. Wręcz prze-
ciwnie, symbolizuje ona coś 
dokładnie odwrotnego – pozo-
rowanie dialogu i wykorzysty-
wanie przez władze przewagi w 
procesie legislacyjnym. W pra-
cach nad ustawą w sejmowych 
komisjach przepadła większość 
postulatów zgłaszanych przez 
stronę związkową na forum 
Komisji Trójstronnej.

Wprowadzenie realnego 
partnerstwa do dialogu społecz-
nego w Polsce wymaga zatem 
przedefiniowania przez jego 
uczestników formuły swojego 
uczestnictwa. Strony z natury 
rzeczy uprzywilejowane, jak 
rząd i organizacje pracodaw-
ców, powinny wprowadzić 
mechanizmy samoograniczenia 
oraz rozwiązania legislacyjne 
wzmacniające pozycję partne-
rów społecznych. Powołajmy 
się tu znów na przykład euro-
pejski – w krajach skandynaw-
skich rządy uwzględniają rolę 
związków zawodowych do tego 
stopnia, że przekazały im część 
uprawnień, np. do wypłacania 
świadczeń socjalnych. Nato-
miast pracodawcom przydałaby 
się być może refleksja, czy ich 
organizacje w ramach dialogu 
społecznego mają być tylko i 
wyłącznie swoistymi firmami 
lobbingowymi, czy realnie po-
magać w osiągnięciu konsensusu 
nie tylko na poziomie krajowym, 
ale i poszczególnych przedsię-
biorstw. Swojej roli powinny się 
również przyjrzeć organizacje 
związkowe, w tym największa 
– NSZZ „Solidarność”. Pozycja 
związków zależy, jak wspo-
mniano, od regulacji prawnych, 
ale również od ich realnej siły. 
Tymczasem reprezentatywność 
organizacji związkowych spada 
i nie zawsze wynika to ze struk-
turalnych przemian w polskiej 
gospodarce.

Perspektywy

Ponieważ jedną ze stron 
dialogu społecznego są orga-
ny władzy, w bieżącej ocenie 
i analizie przyszłego kształtu 
tego procesu nie można po-
minąć czynnika politycznego. 
Jakie perspektywy rysują się 
przed dialogiem społecznym 
w rozpoczętej właśnie kaden-
cji nowego-starego rządu PO-

KONSTYTUCJA RP NA TEMAT 
DIALOGU SPOŁECZNEGO
Idea dialogu społecznego ma silne umocowanie w Konsty-
tucji RP. Preambuła ustawy zasadniczej stwierdza, że pod-
stawowe prawa polskiego państwa są „oparte na posza-
nowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, 
dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umac-
niającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Z kolei art. 
20 konstytucji mówi wprost, że solidarność, dialog i współ-
praca partnerów społecznych stanowią obok wolności go-
spodarczej i własności prywatnej jeden z filarów społecznej 
gospodarki rynkowej. 

-PSL? Wciąż nie wiadomo, 
kto będzie nowym przewodni-
czącym Komisji Trójstronnej. 
Dotychczasowy, wicepremier 
Waldemar Pawlak z PSL, 
w ocenie „Solidarności” nie do 
końca sprawdził się w tej roli, 
nie zawsze z własnej winy. 
Przewodniczący Komisji Kra-
jowej Piotr Duda określił nie-
dawno jako „niedobrą” sytu-
ację, w której szefem Komisji 
Trójstronnej był przedstawiciel 
słabszego koalicjanta. Duda 
przyznał, że Waldemar Pawlak 
„nie miał siły przebicia w Ra-
dzie Ministrów i dialog spycha-
ny był na margines”. Czy w tym 
kontekście dobrą kandydaturą 
byłby typowany do tej roli 
nowy minister pracy Włady-
sław Kosiniak-Kamysz? Nie 
tylko, podobnie jak Pawlak, re-
prezentuje on słabszego człon-

ka koalicji rządowej, ale jako 
młody i debiutujący w rządzie 
polityk z pewnością ma słabszą 
pozycję w gabinecie Donalda 
Tuska niż doświadczony wice-
premier. Przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” wielokrotnie pod-
kreślali, że z satysfakcją przy-
jęliby jako przewodniczącego 
Komisji Trójstronnego polityka 
lub urzędnika o odmiennej niż 
związkowa optyce patrzenia na 
sprawy społeczno-gospodarcze, 
jeśli tylko miałby on rzeczywi-
ste kompetencje do prowadzenia 
rozmów ze stroną społeczną. To 
dowodzi, że Związek nie unika 
debaty w trudnych kwestiach 
pracowniczych, społecznych 
i gospodarczych oraz że zależy 
mu na realnym, a nie fikcyjnym 
dialogu społecznym.

Adam Chmielecki

OCENIAJĄ STAN DIALOGU
JANUSZ ŚNIADEK, poseł na Sejm 
RP, były przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „S”
– Trudno nie zgodzić się ze wspólną opinią 
wszystkich partnerów społecznych, mówią-
cą o tym, że w kwestii dialogu społecznego 
tak źle obecnie nie było nigdy wcześniej w 

III RP. Przykładów na pozorowanie i załamanie dialogu pod-
czas ostatniej kadencji rządu Donalda Tuska jest mnóstwo. 
Wystarczy podać dwa. W czerwcu 2010 r. Komisja Trójstron-
na, również głosem wicepremiera Waldemara Pawlaka, przy-
jęła uchwałę o tzw. odmrożeniu progów uprawniających do 
otrzymywania pomocy społecznej. Czy rząd podjął w związ-
ku z tym jakieś działania? To chyba pytanie retoryczne. Z ko-
lei we wrześniu 2010 r. komisja, w głosowaniu zaocznym, 
uchwaliła pewien poziom minimalnego wynagrodzenia za 
płacę. Zgodnie z regulaminem prac należało później jedynie 
„ratyfikować” tę decyzję na najbliższym posiedzeniu komisji. 
Tymczasem rząd arbitralnie ustalił płacę minimalną na niż-
szym poziomie.

Prof. JULIUSZ GARDAWSKI, 
kierownik Katedry Socjologii 
Ekonomicznej Szkoły Głównej 
Handlowej
– Dialog społeczny jest funkcją wzajem-
nych relacji między partnerami społecznymi 
oraz między partnerami społecznymi a rzą-

dem. Aby był realny, pomiędzy stronami musi występować 
względna równowaga sił. Obecnie ten balans jest zachwiany 
praktycznie w całej Europie, oczywiście w różnym stopniu. 
Światy kapitału i administracji mają dużą przewagę nad 
światem pracy, który ponosi największe koszty obecnego 
kryzysu. W Polsce na poziomie instytucjonalnym, np. często-
tliwości spotkań, nie jest jeszcze tak źle. Niestety, dialog spo-
łeczny zamienia się u nas w konsultacje, nie wypracowuje 
się wspólnych decyzji. Generalnie widać prawidłowość, wg 
której dialog jest najskuteczniejszy w tych branżach, w któ-
rych stosunkowy silny jest świat pracy, a więc także strona 
związkowa.
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– Państwo wie najlepiej, na co wydać pieniądze, rząd sięga 
więc głębiej do kieszeni obywateli, a premier nie mówi, co 
jego zdaniem ma być kołem zamachowym gospodarki – to 
wnioski z exposé premiera Donalda Tuska, który zmienił 
taktykę sprzed czterech lat pod tytułem „nikt wam nie da 
tego, co ja mogę wam obiecać” na technikę księgowego, 
wyposażonego jedynie w szybko tnące nożyce. 

2012 r. wiek emerytalny dla 
służb mundurowych ma wy-
nosić 55 lat przy stażu pracy
25 lat.

– Nie odchodźcie ze służby, 
a dam wam po 300 zł. To żało-
sne. Czy będzie komu strzec po-
rządku na Euro 2012? – dopytuje 
przewodniczący gdańskiej „S”.

Te niedopracowanie propozy-
cji Tuska widać choćby w przej-
ściu rolników na pełną rachunko-
wość. A co z podatkiem rolnym 
zasilającym dotychczas gminne 
kasy? Samorządy muszą radzić 
sobie same. Od lutego 2012 r. 
składkę na ubezpieczenia spo-
łeczne za rolników biedniej-
szych nadal będzie płacić pań-
stwo (gospodarstwa do 6 ha), 
przy gospodarstwach od 6 ha do
15 ha – rolnik zapłaci połowę 
składki, czyli 18 zł miesięcznie, 
a powyżej 15 ha – pełną skład-
kę, czyli 36 zł. Rolnicy zyskają 
możliwość częściowego odpi-
sania składki od podatku.

Dialog, jaki dialog?

O dialogu społecznym pre-
mier się nie zająknął. 

– Przykre, że premier pro-
wadzi dialog społeczny poprzez 
ekrany telewizorów. Donald 
Tusk zarzucił nas cięciami, go-
dzącymi w prawa pracownicze 
bez jakichkolwiek prób prze-
prowadzenia dyskusji meryto-
rycznej. Został rozmontowany,
ułomny, ale działający, system
emerytur kapitałowych, a wy-
dłużenie wieku emerytalnego to 
iluzja. Osoby po 50 roku życia 
nie mogą znaleźć zatrudnienia 
– zauważa Krzysztof Dośla.

Jaki będzie tego skutek? 
Osoby w wieku 50+ nie otrzy-
mają emerytury do 67 roku 
życia i nie znajdą pracy. Będą 
więc rzeszą bezrobotnych bez 
prawa do zasiłków z tego tytu-
łu. Obecnie tylko co piąty bez-
robotny ma prawo do zasiłku.  

Wiek emerytalny 67 lat dla 
mężczyzn zostanie wprowadzo-
ny w 2020 r., a dla kobiet w 2040 
r. Wydłużenie wieku emerytalnego 
zdestabilizuje jeszcze bardziej ry-
nek pracy. Trudno dzisiaj znaleźć 
pracę ludziom młodym, jak i tym 
po 50. Z raportów Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Gdańsku wy-
nika, że znalezienie pracy przez 
osobę powyżej 50 roku życia jest
niemożliwe. Wśród osób w wieku 
50-65 lat pracuje obecnie co trze-

cia osoba, gdy w Niemczech jest
to 50 procent tej części populacji, 
a w Szwecji nawet 70. 

Na to nakłada się dławienie 
trendu popytowego. 

– Rząd nie chce zostawić
pieniędzy w kieszeni obywate-
li, by tworzyć trend popytowy. 
To niskie obciążenia podatkowe 
generują rozwój – zauważa szef 
gdańskiej „S”. 

– Szara strefa to 20 procent
PKB. Zamiast szukać oszczęd-
ności w płytkich kieszeniach 
współobywateli, rząd powinien 
porządkować tę sferę, poprawić 
ściągalność składki na Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych, upo-
rządkować sprawy dotyczące pra-
cowników. Instrumentów jest całe
mnóstwo, a podwyższenie wieku
emerytalnego jest na końcu tego
instrumentarium – uważa Dośla.

Demografia

W swym exposé szef rządu 
zapowiedział podwyższenie o 50 
proc. ulgi prorodzinnej na trzecie 
i kolejne dziecko, likwidację ulgi 
prorodzinnej dla rodzin z jednym 
dzieckiem o dochodzie powyżej 
85 tys. zł rocznie; także beciko-
we będzie dotyczyło rodzin, któ-
rych dochody nie przekraczają 
85 tys. zł rocznie. „Rzeczpospo-
lita” przytoczyła przed dwoma 
tygodniami dane zebrane przez 
eksperta Instytutu Sobieskiego
Bartosza Marczuka – Polki uro-
dziły w Wielkiej Brytanii w 2010 
roku prawie 20 tysięcy dzieci. 
Oznacza to, że wskaźnik dzietno-
ści dla Polek w kraju wynosi nie-
spełna 1,4, a dla Polek w Wielkiej 
Brytanii waha się w okolicach 2,5. 
To dowód klęski polskiej polityki 
społecznej. Okazuje się, że to nie 
niechęć rodaków do posiadania 

potomstwa jest przyczyną zapaści
demograficznej.W istotny sposób
wpływa na nią zła polityka pań-
stwawobec rodzin.  W pierwszym
półroczu tego roku odnotowali-
śmy, po raz pierwszy od sześciu 
lat, ujemny przyrost naturalny.
Z kolei liczba pracujących to 13-
-14 mln osób, co jest poziomem
niższym niż w 1990 r. Nie ma 
mowy o prorodzinnej polityce, 
gdy wzrasta VAT od ubranek
dziecięcych. Jest jeden plus.  

Tniemy ulgi, 
podnosimy składki

Związek krytykuje likwi-
dację ulgi internetowej: – Ko-
rzyści dla budżetu będą mało 
imponujące – uważa Henryk 
Nakonieczny z Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ „S”.

Rząd chce wyjąć z kieszeni 
przedsiębiorców około 4 miliar-
dów złotych poprzez podniesie-
nie o 2 procent składki rentowej 
płaconej przez przedsiębiorców.

– Aczkolwiek niechętnie, ale 
jestem w stanie podzielić stano-
wisko w sprawie konieczności 
podniesienia o 2 proc. składki 
rentowej po stronie pracodaw-
ców. Przedsiębiorstwa mają na
rachunkach bankowych ulo-
kowane olbrzymie środki, nie 
powinno to więc być dla nich 
bardzo dokuczliwe – uważa 
Henryk Nakonieczny. 

Owe 4 miliardy to tyle, ile 
straciły akcje KGHM na wahnię-
ciu kursu akcji o 14 procent w dół 
po zapowiedzi wprowadzenia 
podatku od kopalin. Rząd chce 
stabilnego przychodu z podatku
od miedzi, srebra i gazu łupko-
wego. Opodatkowanie kopalin 
to próba ratowania dla kraju zy-
sków z wydobycia gazu. 

 Kurs na zbicie deficytu

Dotyczy on też mniejszych 
grup. 50-procentowe kosz-
ty uzyskania przychodu dla 
umów autorskich mają obo-
wiązywać tylko w przypad-
ku zarabiających do 85 tys. 
rocznie. Według premiera, 
duchowni powinni uczestni-
czyć w powszechnym syste-
mie ubezpieczeń społecznych. 
Tusk nie wykluczył w tej spra-
wie zmian w konkordacie. Jak 
premier zamierza i kiedy rene-
gocjować tę międzypaństwową
umowę i jakie skutki będzie 
miało wprowadzenie księży do 
systemu powszechnych emery-
tur – nie powiedział. Ujawnił 
zaś, że głównym celem rządu 
jest osiągnięcie ok. 3 proc.
PKB deficytu sektora finansów
publicznych na koniec 2012 r. 
i spadek długu publicznego do 
52 proc. PKB w 2012 r. oraz 
jego systematyczne obniżanie
się do 47 proc. w 2015 r. 

– To było exposé skierowa-
ne za granicę. Do Komisji Eu-
ropejskiej, do agencji oceniają-
cych wiarygodność kredytową. 
W exposé widać było, że rząd 
będzie się starał o pieniądze
z zewnątrz i boi się obniżenia 
wiarygodności kredytowej Pol-
ski – zauważa Dośla. 

Premier Tusk otrzymał w je-
siennych wyborach silny man-
dat na kolejną kadencję.  Wy-
grał wybory, bo nie palił się do 
reformowania. Plan oszczędno-
ści obwieszcza jedno: przed-
wyborcza zielona wyspa się 
skończyła, a Komisja Europej-
ska wymienia Polskę na liście 
krajów zagrożonych kryzysem 
finansów publicznych.

Artur S. Górski

Państwo sięgnie do kieszeni obywateli,  
by przypodobać się bankom

W exposé Donalda 
Tuska nie było żad-
nego odniesienia się 

do sytuacji w służbie zdrowia, 
oświacie, wysokiego bezrobo-
cia, rosnącej biedy, wykluczenia 
społecznego. Exposé premiera 
to zaprzeczenie prorozwojowej 
polityki. Gdzieś zapodziały mu 
się nakłady na innowacyjność, 
na naukę, na badania naukowe.  
– Słuchając exposé premiera 
z każdą chwilą byłem coraz bar-
dziej rozczarowany. Było to jedno 
z najsłabszych wystąpień szefów
rządów po 1989 roku. Słabsze 
od poprzedniego, pełnego obiet-
nic exposé Tuska z 2007 roku, 
które wypełnił trzygodzinnym 
rejestrem spraw do dzisiaj nieza-
łatwionych. 18 listopada z jednej
strony premier poruszył sprawy
wagi państwowej, z drugiej zaś
w exposé umieścił niewiele zna-
czące „wrzutki”. Te, jak gdyby 
spisane na kolanie wystąpienie,
sprawiało wrażenie, że tzw. eks-
perci zdołali w ostatniej chwili
jeszcze coś tu i ówdzie dopisać. 
Skoro Platforma była niemal 
pewna wygranej, to niedopraco-
wane exposé zaskakuje – uważa 
Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ  „Solidarność”. 

Czy wyrzeczenia 
czekają wszystkich?

– Światowy kryzys wymu-
sza na nas działania niepopu-
larne, wymagające wyrzeczeń 
od wszystkich – przekonywał
premier Donald Tusk. Opozy-
cja odpowiadała, że to cena za 
ostatnie cztery lata rządów PO.
Dobrze ma się tylko ekipa rzą-
dząca. Jednak nie cała. Grze-
gorz Schetyna, były marszałek 
Sejmu, i Krzysztof Kwiat-
kowski, były minister spra-
wiedliwości, który był niemal 
pewny teki, dopóki nie został
odstawiony i zastąpiony Jaro-
sławem Gowinem – powodów 
do radości nie mają.

– Nie było ani jednego ele-
mentu prorozwojowego, a z ca-
łym szacunkiem dla księgowych 
było to exposé księgowego 
z nożycami, machającego nimi 
na prawo i lewo, bez składu 
i policzalnego sensu – dodaje 
Krzysztof Dośla. 

Przykład: choćby obietnica 
300 zł podwyżki dla policjan-
tów i żołnierzy, ale od początku 
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W różnych sytuacjach, 
na przykład w niektórych 
sprawach sądowych, ko-
rzystania z pomocy praw-
nej w Zarządzie Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” 
czy z pomocy statutowej 
Związku, istotne znaczenie 
dla ich rozstrzygnięcia po-
siada precyzyjne ustalenie 
daty nabycia członkostwa. 
Należy zatem przywołać 
najważniejsze reguły do-
tyczące przynależności do 
NSZZ „Solidarność”.

1. Nabycie członkostwa. 
Zgodnie z postanowieniem § 
9 ust. 1 naszego Statutu człon-
kostwo Związku nabywa się 
z chwilą przyjęcia deklaracji 
członkowskiej uchwałą komi-
sji zakładowej lub międzyza-
kładowej Nie wystarcza zatem 
fakt złożenia przez kandydata 
wniosku o przyjęcie, czyli de-
klaracji członkowskiej – dla 
nabycia członkostwa ko-
nieczna jest uchwała władzy 
wykonawczej tej organizacji 
zakładowej lub międzyzakła-
dowej, do której dana osoba 
chce należeć. Członkostwo 
w Związku jest możliwe wy-
łącznie poprzez przynależność 
do konkretnej organizacji za-
kładowej lub międzyzakłado-
wej (można należeć tylko do 
jednej takiej organizacji – § 8 
ust. 2 Statutu). Dla pracownika 
taką organizacją jest ta działa-
jąca u pracodawcy, u którego 
jest on zatrudniony. Trzeba 
przy tym pamiętać, że u pra-
codawcy może działać tylko 
jedna organizacja zakładowa 
naszego Związku, a jeżeli nie 
została utworzona organizacja 
zakładowa – może być objęty 
działaniem tylko jednej or-
ganizacji międzyzakładowej 
Związku (§ 19 ust. 2 Statutu).

Uchwała komisji w spra-
wie przyjęcia w poczet człon-
ków (lub odmowy przyjęcia) 
musi być podjęta nie później 
niż w okresie 30 dni od daty 
złożenia deklaracji przez 
kandydata. Powinna posiadać 
stosowne oznaczenie kolejności 
(numer), datę oraz wskazywać 
osoby przyjęte. W przypadku 
odmowy przyjęcia koniecz-
ne jest pisemne uzasadnienie 
takiego stanowiska oraz po-
uczenie o możliwości odwoła-
nia się do zebrania członków 
lub delegatów (w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia kandydatowi ta-
kiej uchwały). Data uchwały 
o przyjęciu jest datą nabycia 
członkostwa.

W sytuacji rozbudowanej 
struktury organizacji zakłado-
wej, co jeszcze bardziej może 
dotyczyć organizacji między-
zakładowej, uprawnienie de-

Od czego zależy członkostwo w Związku? 
cydowania w sprawach człon-
kostwa komisja zakładowa 
(międzyzakładowa) może prze-
kazać komisji wydziałowej, 
oddziałowej lub podzakłado-
wej. W przypadku utworzenia 
prezydium komisji zakładowej 
(międzyzakładowej – § 42 Sta-
tutu) uprawnienie to może być 
scedowane na prezydium.

2. Możliwość podtrzyma-
nia członkostwa w nowym 
zakładzie pracy. Przywołana 
wyżej reguła, w myśl której 
członkostwo Związku musi 
łączyć się z przynależnością 
do konkretnej organizacji za-
kładowej lub międzyzakłado-
wej, w pewnych przypadkach 
oznacza zachowanie członko-
stwa w warunkach zmiany ta-
kiej przynależności. W odnie-
sieniu do pracowników może 
to być konsekwencją zmiany 
pracodawcy – jeśli u nowego 
pracodawcy działa organiza-
cja zakładowa Związku (lub 
jest on objęty działaniem innej 
organizacji międzyzakłado-
wej) staje się on z mocy pra-
wa członkiem tej organizacji 
właściwej dla nowego pra-
codawcy. Członkostwo trwa 
dalej, nie trzeba podejmować 
żadnych uchwał, natomiast 
dotychczasowa i nowa orga-
nizacja wykonują czynności 
ewidencyjne. 

3. Zmiana członkostwa. 
Jeżeli nowy pracodawca nie 
jest objęty działaniem organi-
zacji naszego Związku, czło-
nek Związku może:
 pozostać członkiem do-

tychczasowej organizacji za-
kładowej lub międzyzakłado-
wej, jeżeli komisja zakładowa 
(międzyzakładowa) wyraziła 
na to zgodę, rozszerzając za-
kres działania na nowy zakład; 
dodatkowym warunkiem takiej 
zgody – wyrażanej w ciągu 
30 dni od dnia przyjęcia wia-
domości – musi być fakt, że 
nowy pracodawca działa na 
terenie objętym działalnością 
dotychczasowego regionu
 złożyć deklarację człon-

kowską w dowolnie wybranej 
przez siebie organizacji zakła-
dowej lub międzyzakładowej 
działającej na terenie dane-
go regionu. Organizacja ta, 
w ciągu 30 dni, może przyjąć 
go w poczet swoich członków 
(rozszerzając zakres działania 
na nowego pracodawcę) lub 
odmówić przyjęcia. 

4. Członkostwo w „S” na 
emeryturze. Członek Związku, 
który przechodzi na emeryturę 
lub rentę bądź traci zatrudnie-
nie, zachowuje przynależność 
do dotychczasowej organiza-
cji zakładowej (międzyzakła-
dowej). W tej nowej sytuacji 
przedstawiciele komisji po-
winni z większą aktywnością 

ustalić zasady komunikowania 
się z taką osobą w celu włącza-
nia jej w działania organizacji 
oraz przekazywania należnych 
składek. Należy podkreślić, 
że nawet długi okres braku 
kontaktu z takim członkiem, 
przejawiający się także w nie-
płaceniu składek, nie powodu-
je automatycznie wygaśnięcia 
członkostwa – niezbędne jest 
albo oświadczenie woli człon-
ka o wystąpieniu ze Związku 
bądź wystąpieniu z danej jed-
nostki, np. w celu przystąpie-
nia do organizacji zrzeszającej 
emerytów, albo uchwała ko-
misji o skreśleniu z rejestru 
członków.

Członek Związku, który 
utracił prawo przynależności 
do dotychczasowej organi-
zacji zakładowej (międzyza-
kładowej) lub z niej wystąpił, 
a chce kontynuować człon-
kostwo w Związku, powinien 
przystąpić do innej organizacji 
zakładowej (międzyzakłado-
wej) w terminie nie dłuższym 
niż 3 miesiące – po upływie 
tego terminu jego członkostwo 
w Związku ustaje z mocy 
prawa, nie ma zatem potrzeby 
podejmowania uchwały (§ 10 
ust. 4 Statutu).

5. Wygaśnięcie członko-
stwa. Obok wskazanego wy-
gaśnięcia członkostwa posta-
nowienia § 13 Statutu określają 
cztery inne przypadki ustania 
członkostwa Związku:
 śmierć członka Związ-

ku
 wystąpienie ze Związku 

– następuje w formie pisemne-
go oświadczenia woli członka 
Związku skierowanego do 
właściwej komisji zakładowej 
(międzyzakładowej)
 pozbawienie członko-

stwa (wykluczenie ze Związku) 
– następuje w wyniku uchwały 
komisji zakładowej (między-
zakładowej) podjętej na skutek 
poważnego naruszenia przez 
członka Związku postanowień 
Statutu, innych postanowień 
prawa wewnątrzzwiązkowego 
lub postępowania nielicującego 
z godnością członka Związku. 
Uchwała musi być podjęta 
w głosowaniu tajnym i wy-
maga pisemnego uzasadnienia 
oraz pouczenia o możliwości 
odwołania się – w ciągu 30 
dni – do zebrania członków 
lub delegatów. Od uchwały 
podtrzymującej utratę członko-
stwa lub niepodjęcia uchwały 
w terminie 30 dni przysługuje 
odwołanie, w ciągu 30 dni, do 
zarządu regionu
 skreślenie z rejestru 

członków – następuje w wy-
niku uchwały komisji zakła-
dowej (międzyzakładowej) 
z powodu zalegania z zapłatą 
składki związkowej należnej 

NSZZ „Solidarność” chce, by członkami organizacji mogli 
być również pracownicy zatrudnieni na tzw. umowach 
śmieciowych. Związek złożył wniosek do Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy o zbadanie, czy obowiązujące 
w tym zakresie w Polsce przepisy nie naruszają między-
narodowych konwencji.

Z naszych analiz wynika, że przepisy międzynarodowe 
dają pracownikom zatrudnionym na umowach śmiecio-
wych większe prawa niż polskie – mówi cytowany przez 

dziennik „Rzeczpospolita” Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ 
„S” ds. prawa pracy. – Na przykład lider Związku zatrudniony 
na podstawie umowy cywilnoprawnej powinien mieć ochronę 
przed jej rozwiązaniem. Może jakimś zabezpieczeniem byłoby 
odszkodowanie wypłacane za zerwanie z nim kontraktu – do-
daje Zieleniecki.

Gdyby Międzynarodowa Organizacja Pracy uwzględniła 
wątpliwości „Solidarności” i doszłoby do nowelizacji ustawy 
o związkach zawodowych, prawo do ochrony i zrzeszania się 
w organizacjach pracowników uzyskałoby 800 tysięcy osób 
zatrudnionych obecnie jedynie na podstawie umów o dzieło 
lub umów-zleceń. 

Negatywnie o zmianach w prawie wypowiedzieli się już 
przedstawiciele pracodawców. – To nie jest najszczęśliwsze 
rozwiązanie. Pracownicy na umowach cywilnoprawnych mogą 
się zrzeszać w innych formach. Nie ma powodu, żeby były 
to akurat związki zawodowe – powiedział „Rzeczpospolitej” 
Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC.

Tej argumentacji nie podzielają eksperci prawa pracy. 
W opinii prof. Jerzego Wratnego z Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych uprawnienia pracownicze powinny zostać rozsze-
rzone. – Prawo określone w ustawie o związkach zawodowych 
jest zbyt wąskie i nie odpowiada standardom międzynarodo-
wym. Zgodnie z nimi prawo zrzeszania powinny mieć nie tylko 
osoby pozostające w stosunku pracy, ale wszyscy utrzymujący 
się z własnej pracy. Prawo do reprezentacji powinny uzyskać 
osoby, których sytuacja jest podobna do sytuacji pracowników, 
czyli m.in. związani stosunkiem cywilnoprawnym w dłuż-
szym okresie z jednym czy dwoma pracodawcami – ocenił 
prof. Wratny.

– Wydaje się, że w całej sytuacji bardziej niż zmiany w pra-
wie przydałby się zdrowy rozsądek i interpretacja w jego du-
chu odpowiednich przepisów. Status NSZZ „Solidarność” nie 
zabrania członkostwa w Związku pracownikom zatrudnionym 
w innej formie niż umowa na czas nieokreślony. Także kodeks 
pracy nie ogranicza prawa do zrzeszania się w organizacjach 
związkowych – komentuje całą sprawę Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. – Nie 
ulega dla mnie wątpliwości, że każda osoba wykonująca swo-
ją pracę indywidualnie i niezatrudniająca innego pracownika 
może być członkiem związków zawodowych. Obecną interpre-
tację odpowiednich przepisów narzuciły osoby nieprzychylne 
związkom zawodowym. Prawdopodobnie dopiero jakaś pre-
cedensowa sprawa w sądzie mogłaby rozstrzygnąć dylemat 
i udowodnić, że wystarczyłaby tu dobra wola, zdrowy rozsądek 
i logika – dodaje Krzysztof Dośla.

Adam Chmielecki

Związek także dla pracowników 
na umowach śmieciowych

za co najmniej 3 miesiące. 
Uchwała może być podjęta wy-
łącznie po uprzednim pisem-
nym wezwaniu przez komisję 
do uregulowania tych należ-
ności, w terminie nie krótszym 
niż 30 dni, jeżeli w tym termi-
nie zapłata zaległych składek 
nie została dokonana. Zawia-
domienie członka o uchwale 
skreślającej (w ciągu 7 dni od 
daty jej podjęcia) powinno za-

wierać pouczenie o prawie od-
wołania się – w terminie 14 dni 
– do zarządu regionu. W razie 
wniesienia odwołania uchwa-
ła o pozbawieniu członkostwa 
podlega zawieszeniu do czasu 
zakończenia procedury odwo-
ławczej.

dr Waldemar Uziak, 
koordynator Działu 

Prawnego ZRG NSZZ „S”
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3617,16 zł
tyle wyniosło przeciętne wyna-
grodzenie w sektorze przed-
siębiorstw w październiku 
i było wyższe niż w poprzed-
nim miesiącu o 35,22 zł.

pod redakcją Olgi Zielińskiej

Polacy nieufni

ZUS dobiera się 
do kieszeni wdów
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Aż 65 proc. Po-
laków uważa, że 
przyjęcie wspólnej 
waluty wpłynie nie-
korzystnie na ich 
budżet domowy 
– tak wynika z ba-
dań przeprowadzo-
nych przez OBOP. 
35 proc. z nas jest 
zdania, że nie powin-
niśmy w ogóle wcho-
dzić do strefy euro. 
Prawie połowa ankietowa-
nych, bo 49 proc., twierdzi, 
że przyjęcie euro może mieć 
negatywny wpływ na polską 
gospodarkę.                         

To rekord – alarmuje Mię-
dzynarodowa Organizacja 
Pracy. Aby wrócić do stanu 
zatrudnienia sprzed kryzysu, 
należałoby stworzyć 80 mln 
miejsc pracy. MOP proponuje, 
aby podnieść podatki najbo-
gatszym (od 2003 r. do 2009 
r. średnia stawka PIT dla naj-
zamożniejszych na świecie 
spadła z 31,4 do 29,1 proc.), 
wprowadzić 3-procentowy po-
datek od bogactwa (o to ape-
lowali nawet multimilionerzy), 
wprowadzić ulgi podatkowe 
dla zatrudniających nowych 
pracowników oraz zwiększyć 
wydatki na walkę z bezrobo-
ciem (wzrost tych wydatków 
o 0,5  proc. PKB może zwięk-
szyć zatrudnienie nawet o 1,2  
proc.).                                  

11,3 mld euro – tyle za-
robili i przetransferowali do 
swoich krajów zagraniczni 
właściciele firm działających 
w Polsce w 2010 r. Jedna 
złotówka zainwestowana 

Pracodawcy proponują pod-
niesienie wieku uprawniającego 
do renty po śmierci małżonka: 
do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. A ZUS to popiera, 
twierdząc, że wiele z tych osób 
może pracować. Spośród 1,27 
mln uprawnionych do korzysta-
nia z rent rodzinnych 1,042 mln 
to osoby, które mają po 50 lat 
i więcej.                                

Z roku na rok coraz więcej 
osób pracuje na czarno. We-
dług OECD, w szarej strefie za 
10 lat na całym świecie będzie 
pracować aż 75 proc. ludzi 
w wieku produkcyjnym. Spe-
cjaliści twierdzą, że to skutek 
walki z kryzysem, m.in. pod-
wyżek podatków, wzrostów 
kosztów pracy i cięć budżeto-
wych.



Tylko 13 lat potrzeba było, 
aby nasz glob powiększył się 
o kolejny miliard ludzi. W każdej 
minucie rodzi się o 158 więcej 
osób niż umiera. Ale aż 154 dzie-
ci przychodzi na świat w krajach 
biednych. Dlatego wielu krajom 
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Aż 65 proc. Po-

zdania, że nie powin-
niśmy w ogóle wcho-
dzić do strefy euro. 
Prawie połowa ankietowa-
nych, bo 49 proc., twierdzi, 
że przyjęcie euro może mieć 
negatywny wpływ na polską 
gospodarkę.                         

osób pracuje na czarno. We-
dług OECD, w szarej strefie za 
10 lat na całym świecie będzie 
pracować aż 75 proc. ludzi 

wyżek podatków, wzrostów 
kosztów pracy i cięć budżeto-
wych.

JEST NAS 
7 MILIARDÓW

rozwiniętym grozi zapaść de-
mograficzna. W 37-milionowej 
Polsce żyje 6,5 mln osób w wieku 
powyżej 60 lat, tj. 17  proc. oby-
wateli. Za niespełna 20 lat będzie 
ich już ponad 9,5 mln, czyli 24 
proc. populacji.                          

Rośnie 
szara 
strefa

w ubiegłym roku w Polsce 
przez nich dała średnią sto-
pę zwrotu 7,5 proc. To dane 
z raportu NBP na temat 
m.in. zysków polskich filii za-
granicznych firm.                

ZARABIAJĄ I WYWOŻĄ DO SIEBIE

5511,8 tys. tyle 
wyniosło przeciętne 
zatrudnienie w paź-
dzierniku w sektorze 
przedsiębiorstw. Spadło 
w stosunku do września 
o 2,9 tys.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
w październiku 2011 r., w stosunku do 
poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7 
proc. W tym ceny żywności wzrosły 
o 1,1 proc., opłaty związane z trans-
portem o 1,7 proc., a ceny odzieży 
i obuwia o 3,1 proc.

100 882 – tyle oddano mieszkań 
do użytkowania w okresie sty-
czeń-październik 2011 r., tj. o 7,8 
proc. mniej niż w 2010 r. i o 22,6 
proc. mniej w porównaniu z ana-
logicznym okresem 2009 r.

o 3,7 pkt proc. spadł 
w listopadzie w stosunku 
do poprzedniego mie-
siąca wskaźnik ufności 
konsumenckiej (BWUK) 
i ukształtował się na po-
ziomie -24,5 pkt proc. 

Prezes dużej, prężnie działającej firmy przebywa w szpitalu. 
Odwiedza go jego zastępca i przekazuje ważną wiadomość:
– Przynoszę Ci najlepsze życzenia od naszego zarządu, abyś 
prędko wrócił do zdrowia. A oprócz tego sto lat życia. Prze-
kazuję ci także, że to oficjalne postanowienie przeszło więk-
szością głosów: dwadzieścia do siedmiu, trzy osoby wstrzy-
mały się.



Dodatek specjalny 
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Pierwsze czołgi i transportery opancerzone pojawiły się na ulicach już późnym wieczorem 
12 grudnia 1981 r. W nocy rozpoczęły się aresztowania działaczy „Solidarności”. Po kilku-
nastomiesięcznym karnawale nadchodziła „noc generała”. 

ubrani w mundury prezenterzy 
prowadzący dziennik telewi-
zyjny. Zawieszono wydawanie 
wszystkich tytułów prasowych, 
z wyjątkiem „Trybuny Ludu”, 
„Żołnierza Wolności” oraz re-
gionalnych organów prasowych 
poszczególnych komitetów wo-
jewódzkich PZPR (w dawnym 
województwie gdańskim był to 
„Głos Wybrzeża”). Rozwiąza-
no branżowe Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich, a wśród 
ludzi mediów przeprowadzono 
tzw. weryfikację. Wielu z nich 
musiało odejść z pracy. Zmili-
taryzowano kluczowe przedsię-
biorstwa państwowe, np. fabryki 
zbrojeniowe i koleje. Oznaczało 
to obowiązywanie w tych pod-
miotach prawa wojskowego. 
Niestawienie się do pracy lub 
udział w strajku mogły zatem 
zostać uznane ze dezercję. 
Ponadto wstrzymano ruch gra-
niczny, wprowadzono cenzurę 
korespondencji, rozmów tele-
fonicznych (starsi czytelnicy 
pamiętają zapewne brzmiące 

w słuchawce słowa „rozmowa 
kontrolowana”) i ograniczenia 
w dostawach energii, czasowo 
zawieszono zajęcia w szkołach 
i na uczelniach, a w sądownic-
twie wprowadzono tzw. tryb 
doraźny, przyspieszający i uła-
twiający wydawanie wyroków.

Uderzenie 
w „Solidarność”

Wprowadzając stan wojen-
ny, reżim uzasadniał go, ustami 
gen. Jaruzelskiego, „odpowie-
dzialnością za losy ojczyzny”, 
„koniecznością zapewnienia spo-
koju i rozwoju gospodarczego”, 
a nawet „patriotyzmem”. Było 
to jednak działanie wymierzone 
przede wszystkim w NSZZ „So-
lidarność”, pierwszą niezależną 
od władz organizację społeczną 
w całym bloku wschodnim. To 
związkowi działacze, z członka-
mi obradującej 12 grudnia 1981 
r. w Gdańsku Komisji Krajowej, 
stanowili większość spośród 
internowanych. Zawieszono 

WOJNA Z NARODEM
12 grudnia 1981 r. 

Rozpoczęły się internowania osób, które zdaniem władzy mogą 
być zagrożeniem dla ustroju socjalistycznego. Wśród zatrzyma-
nych większość stanowili członkowie „Solidarności”. W czasie 
stanu wojennego internowano ponad 10 tysięcy osób. 

13 grudnia 1981 r. 
Rada Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny, łamiąc 
Konstytucję PRL. 
Wprowadzono wiele restrykcji: godzinę milicyjną, zakaz zgro-
madzeń, zawieszenie działalności związków i stowarzyszeń, 
militaryzację kluczowych zakładów pracy. Powstała Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego składająca się z wysokich rangą 
oficerów wojska, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim. 
Rozpoczęły się pierwsze akcje protestacyjne. W porcie 
gdańskim powstał Krajowy Komitet Strajkowy z Mirosławem 
Krupińskim na czele.

14 grudnia 1981 r.
„Solidarność” w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojen-
nego zaczęła organizować strajki w zakładach pracy. 

15 grudnia 1981 r. 
W Warszawie zebrała się Rada Główna Episkopatu Polski. 
W sformułowanym komunikacie stwierdzono, że „za jedną 
z najważniejszych spraw biskupi uznają przywrócenie związ-
kom zawodowym, zwłaszcza NSZZ »Solidarność«. 

16 grudnia 1981 r.
Oddział specjalny ZOMO dokonał pacyfikacji kopalni Wujek 
w Katowicach. Dziewięciu górników poniosło śmierć.

17 grudnia 1981 r.
Kard. Józef Glemp powołał Prymasowski Komitet Pomocy 
Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Choć 
funkcjonował pod patronatem Kościoła, w jego działalność 
zaangażowały się głównie osoby świeckie. W stolicy ukazał 
się pierwszy numer podziemnego pisma „Wiadomości”.

18 grudnia 1981 r.
Papież Jan Paweł II skierował list do gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego z apelem o zniesienie stanu wojennego. 
 
20 grudnia 1981 r.

Jako ostatni zakład pracy w Gdańsku zakończył strajk port 
gdański.  

23 grudnia 1981 r.
ZOMO rozbiło strajk okupacyjny w Hucie „Katowice” 
Prezydent USA Ronald Reagan ogłosił zastosowanie sankcji 
ekonomicznych wobec Polski.

24 grudnia 1981 r.
Zakończył się jeden z najdłuższych strajków okupacyjnych 
– w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit”. 

28 grudnia 1981 r.
Po dwóch tygodniach zakończył się ostatni w kraju strajk 
okupacyjny w KWK „Piast”.

2 stycznia 1982 r.
W Warszawie z datą 7 stycznia 1982 r. ukazał się pierwszy, 
podwójny numer podziemnego pisma „Tygodnik Wojenny”. 

5 stycznia 1982 r.
Władze rozwiązały Niezależne Zrzeszenie Studentów. 

13 stycznia 1982 r.
Powstał Ogólnopolski Komitet Oporu „Solidarność” pod prze-
wodnictwem Eugeniusza Szumiejki i Andrzeja Konarskiego.

Kalendarium
stan wojenny

Jodła – taki kryptonim no-
siła operacja milicji i Służ-
by Bezpieczeństwa, w ra-

mach której w nocy z 12 na 13 
grudnia 1981 r. na podstawie 
przygotowanych wcześniej list 
zatrzymano kilka tysięcy osób, 
przede wszystkim działaczy 
NSZZ „Solidarność” i innych 
organizacji opozycyjnych wo-
bec reżimu komunistycznego. 
Z kolei „Azalia” to kryptonim 
operacji Ludowego Wojska Pol-
skiego i jednostek Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, które 
opanowały siedziby radia i te-
lewizji oraz  odcięły łączność 
telekomunikacyjną. W działa-
niach wzięło udział łącznie 100 
tys. żołnierzy i funkcjonariuszy 
MSW. Tak rozpoczął się stan 
wojenny, wprowadzony na tere-
nie całego kraju uchwałą Rady 
Państwa PRL. Władzę przeję-
ła Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego (WRON), organ 
pozakonstytucyjny, popularnie 
zwany WRONĄ. Decyzję ogło-
sił 13 grudnia 1981 r. w poran-
nym wystąpieniu telewizyjnym 
gen. Wojciech Jaruzelski.

Ograniczenie swobód, 
koniec wolności słowa

Wraz z wprowadzeniem sta-
nu wojennego ograniczono swo-
body obywatelskie. Przerwano 
łączność telefoniczną, zakazano 
opuszczania miejsc zamieszka-
nia. Do urzędów i instytucji pu-
blicznych oraz zakładów pracy 
wprowadzono komisarzy woj-
skowych, czyli oficerów LWP 
będących pełnomocnikami 
Komitetu Obrony Kraju. Naj-
bardziej widoczne było to 
w telewizji, gdzie pojawili się 
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W telewizji pojawili się ubrani w mundury prezenterzy 
prowadzący dziennik. 
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działalność Związku i prawo do 
strajku, a jego majątek – pienią-
dze, sprzęt poligraficzny i biuro-
wy, samochody itp. – skonfisko-
wano. Członków „Solidarności” 
aresztowano, stawiano przed 
kolegiami ds. wykroczeń i wy-
rzucano z pracy. Związkowców 
nakłaniano do podpisywania 
„lojalek”, czyli deklaracji o re-
zygnacji z działalności opozy-
cyjnej, zachęcano lub zmuszo-
no do emigracji. Po oficjalnym 
rozwiązaniu wszystkich do-
tychczasowych związków za-
wodowych, w tym oczywiście 
„Solidarności”, w październiku 
1982 r., władze komunistyczne 
przystąpiły do budowy tzw. neo-
związków.

Związek się broni

Poszczególne komisje za-
kładowe NSZZ „Solidarność” 
strajki zaczęły ogłaszać już ran-
kiem 13 grudnia 1981 r. (mimo 
że była to niedziela, dzień wolny 
od pracy), na wieść o pierwszych 
aresztowaniach. Centrum związ-
kowej działalności od sierpnia 
1980 r. był Gdańsk i nie inaczej 
stało się po wprowadzeniu sta-
nu wojennego. W pierwszych 
dniach stanu w województwie 
gdańskim zastrajkowało 47 za-
kładów. Stocznia Gdańska stała 
się siedzibą zarówno Regional-
nego Komitetu Strajkowego 
(pod przewodnictwem Stanisła-
wa Fudakowskiego, w składzie 
m.in. z Krzysztofem Dowgiał-
łą i Alojzym Szablewskim), 
jak i komitetu ogólnopolskiego 
(przewodniczący Mirosław 
Krupiński) ogłoszonego straj-
ku generalnego. 14 i 15 grudnia 
trójmiejski ruch oporu skoncen-
trował się właśnie wokół kolebki 
„Solidarności”. Stocznię Gdań-
ską, a także stocznie Północną 
i Remontową, spacyfikowano 16 
grudnia 1981 r. 19 grudnia mili-
cja i wojsko „odblokowały” (jak 
to określano w komunistycznej 
nomenklaturze) rafinerię i port 
gdański (użyto tam m.in. ku-
trów torpedowych Marynarki 
Wojennej). Jednak niektóre 
rejony gdańskiego portu pod-
jęły pracę dopiero 21 grudnia 
1981 r., dlatego uznaje się go 
za najdłużej strajkujący wów-
czas zakład. Nastąpiły repre-
sje, które w regionie gdańskim 
były największe w skali kraju 
- aresztowano lub internowano 
łącznie ok. 1200 osób! To na Po-
morzu zapadł najwyższy wyrok 
ogłoszony w stanie wojennym. 
Ewa Kubasiewicz-Houée, bi-
bliotekarka w Wyższej Szkole 
Morskiej w Gdyni (była wi-
ceprzewodnicząca Komisji 

LICZBY STANU WOJENNEGO
 93 osoby straciły życie na skutek działań MSW w latach 
1981-1989 (według danych sejmowej Komisji Nadzwyczajnej 
ds. Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w latach 1981-1989)
 9 górników zastrzelono, a 21 zostało rannych w trakcie 
pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach 16 grudnia 1981 r. 
 3 osoby zostały zastrzelone przez milicję w Lubinie 31 
sierpnia 1982 roku 
 241 proc. – o tyle procent zdrożała żywność w 1982 r.
 586 dni trwał stan wojenny
 3 tys. osób internowano w pierwszych dniach stanu 
wojennego
 5681 osób skazały sądy na podstawie dekretów o stanie 
wojennym
 10 tys. osób internowano przez cały stan wojenny

WOJNA Z NARODEM

Zakładowej „S” na tej uczelni 
oraz była członkini władz Za-
rządu Regionu Gdańskiego), 
za udział w strajku okupacyj-
nym na WSM 14-16 grudnia 
1981 r. w lutym 1982 r. została 
skazana przez Sąd Marynarki 
Wojennej na 10 lat pozba-
wienia wolności. Z więzienia 
zwolniono ją w wyniku amne-
stii w maju 1983 r.

Krwawa pacyfikacja 
Śląska

Jednak najbardziej brutal-
ny przebieg miała pacyfikacja 
protestów na południu Polski. 
Najwięcej zakładów (aż 50) 
strajkowało na Śląsku i w Za-
głębiu Dąbrowskim, w tym 
największe kopalnie i huty. 
Do opanowania sytuacji mi-
licja i wojsko użyły czołgów 
i wozów bojowych. W dwóch 
przypadkach doszło do użycia 
broni palnej przez interweniu-
jące oddziały ZOMO. 15 grud-
nia 1981 r. podczas pacyfikacji 
w Kopalni Węgla Kamiennego 
„Manifest Lipcowy” w Jastrzę-
biu-Zdroju rannych zostało 4 
górników. Następnego dnia, 
w trakcie pacyfikacji KWK 
„Wujek” w Katowicach od kul 
zomowców zginęło 9 górni-

ków (6 na miejscu, 3 kolejnych 
zmarło w szpitalu na skutek 
odniesionych ran), a kilkudzie-
sięciu zostało rannych. Po tej 
„interwencji” w ciągu kilku dni 
wygasły wszystkie pozostałe 
protesty. Większość przywód-
ców strajkowych została aresz-
towana lub zwolniona z pracy.

Podziemie

Pomimo tak brutalnych 
działań „Solidarność” się nie 
poddała. Antykomunistyczną 
działalność kontynuowano 
w podziemiu. W miejsce Ko-
misji Krajowej 22 kwietnia 
1982 r. powołano Tymczaso-
wą Komisję Koordynacyjną. 
Deklarację założycielską tego 
konspiracyjnego organu pod-
pisali: Zbigniew Bujak z Re-
gionu Mazowsze, Władysław 
Frasyniuk z Regionu Dolny 
Śląsk, Władysław Hardek 
z Małopolski oraz Bogdan 
Lis z Regionu Gdańskiego, 
a więc ci liderzy Związku, 
którzy w tym czasie nie byli 
internowani. Wkrótce powstały 
tajne regionalne komisje koor-
dynacyjne w poszczególnych 
regionach – w Regionie Gdań-
skim już 26 kwietnia 1982 r. 

17 stycznia 1982 r.
W kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu 
ks. Jerzy Popiełuszko odprawił swoją pierwszą mszę w inten-
cji ojczyzny. Szybko stały się one regularnym wydarzeniem 
religijno-patriotycznym, przyciągającym rzesze wiernych nie 
tylko z Warszawy.

25 stycznia 1982 r.
Sejm uchwalił przy jednym głosie przeciwnym (poseł Romu-
ald Bukowski z Gdyni) ustawę o szczególnej  regulacji praw-
nej w okresie stanu wojennego. Zatwierdził też dekret Rady 
Państwa o stanie wojennym datowany na 12 grudnia 1981 r.

6 stycznia 1982 r.
Lech Wałęsa otrzymał decyzję o internowaniu datowaną na 
12 grudnia 1981 r. Przewodniczący „S” odmówił rozmów 
z władzami bez udziału członków Komisji Krajowej.

27 stycznia 1982 r.
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał w trybie doraźnym 
pięciu uczestników strajku w przedsiębiorstwie C. Hartwig 
w Gdańsku na kary od 3 do 7 lat więzienia 

1 lutego 1982 r.
Władze PRL wprowadziły drastyczną podwyżkę cen żywności 
(średnio o 241 proc.) oraz energii (średnio o 171 proc).

3 lutego 1982 r.
Przed Sądem Marynarki Wojennej w Gdyni zakończył się 
proces pracowników Wyższej Szkoły Morskiej oskarżonych 
o organizację strajku. Zapadł najwyższy wyrok w stanie 
wojennym. Karę 10 lat więzienia wymierzono Ewie Kubasie-
wicz-Houée. Pozostałym od 3 do 9 lat.

9 lutego 1982 r.
Papież Jan Paweł II przyjmując delegację członków „Solidar-
ności”, złożoną z działaczy przebywających na Zachodzie, 
oświadczył, że: „Wolny i niezależny związek »Solidarność« jest 
organizacją legalną, którą oficjalnie uznały władze polskie”.

11 lutego 1982 r.
W Warszawie ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Mazow-
sze”, podziemnego pisma Regionu Mazowsze NSZZ „Solidar-
ność”. Stało się ono jednym z  najbardziej znanych w skali 
kraju pism podziemnych nie tylko doby stanu wojennego. 

20 marca 1982 r.
Władze rozwiązały Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

12 kwietnia 1982 r.
W Warszawie nadano pierwszą audycję Radia „Solidarność” 
kierowanego przez Zbigniewa Romaszewskiego.

22 kwietnia 1982 r.
Powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S”. 
Do jej zadań należała koordynacja działań mających na celu 
zniesienie stanu wojennego, uwolnienie więzionych oraz 
przywrócenie legalnej działalności Związku.

6 maja 1982 r.
W Gdańsku powołano Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ „S”.

9 czerwca 1982 r.
Na sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie odczyta-
no list internowanych w Strzebielinku członków Komisji Krajowej 
oraz niektórych zarządów regionów pt. „Władze polskie dążą do 
likwidacji niezależnego ruchu związkowego”. 

29 lipca 1982 r.
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna powołała Biuro Koordy-
nacyjne NSZZ „Solidarność” za Granicą z siedzibą w Brukseli. 

Kalendarium
stan wojenny

ciąg dalszy na str. 16
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29 sierpnia 1982 r.

W Warszawie aresztowano Zbigniewa Romaszewskiego 
– organizatora Radia „Solidarność”. 

31 sierpnia 1982 r.
W drugą rocznicę Porozumień Gdańskich doszło do ulicz-
nych demonstracji. Milicja użyła broni. W Lubinie wskutek 
ostrzału ZOMO zginęło trzech uczestników demonstracji. 
W Gdańsku wskutek zatrucia gazami łzawiącymi zmarł 
Piotr Sadowski. We Wrocławiu po kilku dniach zmarł po-
strzelony Kazimierz Michalczyk. Łącznie zatrzymano 5131 
osób, skazano 126 a internowano 189. 

8 października 1982 r.
Sejm uchwalił ustawę rozwiązującą wszystkie związki zawo-
dowe istniejące przed 13 grudnia 1981. 

9 października 1982 r.
Po delegalizacji „Solidarności” rząd USA zawiesił wobec 
Polski klauzulę najwyższego uprzywilejowania w handlu.

12 listopada 1982 r.
Lech Wałęsa został zwolniony z internowania. 

25 listopada 1982 r.
Sąd Wojewódzki we Wrocławiu skazał Władysława Fra-
syniuka w trybie doraźnym na 6 lat więzienia oraz 4 lata 
pozbawienia praw publicznych.

1 grudnia 1982 r.
Władze rozwiązały Związek Artystów Scen Polskich. 

18 grudnia 1982 r.
Sejm uchwalił ustawę o zawieszeniu stanu wojennego 
i o „szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia 
stanu wojennego”, utrzymującą wiele obostrzeń wprowa-
dzonych po 13 grudnia 1981 r.
 
19 grudnia 1982 r.

Rada Państwa podjęła uchwałę zawieszającą stan wojenny 
z dniem 31 grudnia 1982 r.

23 grudnia 1982 r.
Aresztowano internowanych wcześniej członków Komisji 
Krajowej NSZZ „S”: Andrzeja Gwiazdę, Seweryna Jaworskie-
go, Mariana Jurczyka, Karola Modzelewskiego, Grzegorza 
Palkę, Andrzeja Rozpłochowskiego i Jana Rulewskiego.

27 grudnia 1982 r.
Aresztowano przewodniczącego TZR „Solidarność” Wielko-
polska Janusza Pałubickiego. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu 
skazał Piotra Bednarza, członka TKK, na karę 4 lat więzienia 
i 3 lat pozbawienia praw publicznych.

24 stycznia 1983 r.
Rozpoczął się proces twórców Radia „Solidarność”. Na ławie 
oskarżonych zasiedli m.in.: Zofia i Zbigniew Romaszewski, 
Danuta Jadczak, Irena Rasińska, Marek Rasiński, Zbigniew 
Pietrzak, Jacek Bąk, Dariusz Rutkowski, Anna Owczarska. Tego 
samego dnia radio nadało kolejną audycję. 

17 lutego 1983 r.
Zakończył się proces warszawskiego Radia „Solidarność”. 
Zbigniew Romaszewski skazany został na 4,5 roku więzienia. 
Pozostali oskarżeni na kary od 7 miesięcy do 3 lat więzienia.  

24 lutego 1983 r.
Opublikowano komunikat 190 Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Biskupi opowiedzieli się w nim za swobodą organizowa-
nia związków zawodowych zgodnie z wolą pracowników.

stan wojenny

WOJNA Z NARODEM
ciąg dalszy ze str. 15

Rozwinął się podziemny ruch 
wydawniczy, tzw. drugi obieg, 
który śmiało można określić 
intelektualnym zbrojnym ra-
mieniem Związku.

Kościół broni 
„Solidarności”

W wojnie polsko-jaruzelskiej 
po stronie NSZZ „Solidarność” 
zdecydowanie opowiedział się 
Kościół katolicki. Już 17 grud-
nia 1981 r. prymas Polski kard. 
Józef Glemp powołał Pryma-
sowski Komitet Pomocy Oso-
bom Pozbawionym Wolności 
i ich Rodzinom. Z kolei Ojciec 
Święty Jan Paweł II publicz-
nie bronił prawa Związku do 
funkcjonowania. „Pozbawienie 
związku zawodowego »So-
lidarność« prawa do legalnej 
działalności jest naruszeniem 
podstawowych praw człowieka 
i społeczeństwa” – mówił Papież 
po rozwiązaniu „Solidarności” 
w październiku 1982 r. Kościół 
był także instytucją pośredni-
czącą w dystrybucji pomocy 
międzynarodowej, udzielał 
schronienia ukrywającym się 
działaczom, kapłani wspierali 
społeczeństwo słowem i posłu-
gą duszpasterską, a parafialne 
budynki stały się areną niejed-
nego konspiracyjnego zebrania 
tajnych struktur Związku.

Reakcje 
międzynarodowe

W Europie Zachodniej re-
akcje na wprowadzenie stanu 
wojennego nie były jednoznacz-
ne. Władze, a przede wszystkim 
społeczeństwa poszczególnych 
państw, wyraźnie sympatyzo-
wały z „Solidarnością”, nie 
chciano jednak zdecydowa-
nymi reakcjami psuć relacji, 
szczególnie gospodarczych, 
ze Związkiem Sowieckim. 
Choć trzeba przyznać, że przez 
całą dekadę lat 80. Europa Za-
chodnia przyjęła setki tysięcy 
emigrantów z Polski. Bardziej 
zdecydowaną postawę przyjęły 
Stany Zjednoczone, zarówno 
w wymiarze realnym, jak i sym-
bolicznym. W tym pierwszym 
kontekście USA wprowadziły 
sankcje gospodarcze wobec 
PRL. Co ważne podkreślenia, 
uczyniły to 9 października 1982 
r., dzień po rozwiązaniu przez 
komunistyczne władze NSZZ 
„Solidarność”. W kontekście 
symbolicznym,  amerykański 
prezydent Ronald Reagan 
zainicjował wiele akcji soli-
darnościowych z polskim spo-
łeczeństwem. Na znak takiej 
solidarności w Wigilię Bożego 
Narodzenia 1981 r. Reagan, 

podobnie jak miliony Amery-
kanów (a także Jan Paweł II), 
zapalił świeczkę w oknie Bia-
łego Domu. 30 stycznia 1982 
r. w Stanach Zjednoczonych, 
podobnie jak w kilkudziesięciu 
innych państwach na całym 
świecie, obchodzony był Dzień 
Solidarności z Narodem Pol-
skim. Głównym wydarzeniem 
była emisja w publicznych ka-
nałach telewizyjnych progra-
mu „Żeby Polska była Polską”. 
Jednym z inicjatorów obu tych 
akcji był Romuald Spasowski, 
jeszcze kilkanaście dni wcze-
śniej wysoki funkcjonariusz 
reżimu PRL, ambasador PRL 
w Waszyngtonie, który w pro-
teście przeciwko wprowadzeniu 
stanu wojennego poprosił o azyl 
polityczny w USA. Podobnie 
uczynił ambasador PRL w To-
kio Zdzisław Rurarz.

Czas decyzji

Postawy ambasadorów Spa-
sowskiego i Rurarza, choć same 
niejednoznaczne moralnie i poli-
tycznie w całościowym kontek-
ście ich biografii, obrazują także 
inne zjawisko. Stan wojenny był 
swoistą cezurą. Wiele osób z róż-
nych środowisk po grudniu 1981 r. 
nie mogło dłużej uzasadniać swo-
jej aktywności po stronie komuni-
stycznego reżimu (np. należąc do 
PZPR lub innej proreżimowej or-
ganizacji) troską o swój status za-
wodowy bądź ideą „reformowania 
systemu od wewnątrz”. Wprowa-
dzając stan wojenny, łamiąc pod-
stawowe prawa człowieka, kie-
rując wojska przeciw własnemu 
społeczeństwu, komunistyczny 

reżim pokazał swoje prawdziwe, 
brutalne oblicze. W pewien spo-
sób był to moment ostatecznych 
decyzji, sprawdzian charakterów 
i kręgosłupów moralnych. To 
wówczas część dotychczasowych 
członków PZPR rzuciła partyjne 
legitymacje. Niestety, wielu z nich, 
w tym popularne postaci ze świata 
mediów, kultury i sportu, poparło 
decyzję ekipy gen. Jaruzelskiego.

Stan po stanie

Stan wojenny zawieszono 
31 grudnia 1982 r., a znie-
siono 22 lipca 1983 r. Należy 
pamiętać, że nie oznaczało to 
automatycznie wygaśnięcia 
wprowadzonych w trakcie 
jego trwania przepisów prawa 
oraz represji. Mimo ogłosze-
nia kilku amnestii, do końca 
lat 80. w więzieniach przeby-
wało kilka tysięcy więźniów 
politycznych. „Solidarność” 
i inne antykomunistyczne 
organizacje nadal działały 
w podziemiu, a ich relegali-
zacja nastąpiła dopiero jesie-
nią 1989 r. Przede wszystkim 
jednak po stanie wojennym nie 
podniosła się już polska gospo-
darka. Dlatego PRL w całym 
powojennym okresie nazywa 
się często „państwem stanu 
wyjątkowego”. Rzeczywiście 
było to państwo wyjątkowo 
nieprzyjazne w stosunku do 
swoich obywateli, którego 
najbardziej czarnymi symbo-
lami pozostały stan wojenny 
i charakterystyczna twarz ge-
nerała z ciemnymi okularami 
na oczach.

Adam Chmielecki 

NIEKONSTYTUCYJNA WRONA
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego administrowała 
Polską w okresie stanu wojennego. Była organem pozakon-
stytucyjnym i nielegalnym – zgodnie z ówcześnie obowią-
zującą konstytucją Rada Państwa PRL nie miała uprawnień 
do powołania takiego ciała. W skład WRON wchodziło 22 
wojskowych w stopniu pułkownika lub generała, m.in. gen. 
Florian Siwicki i płk Mirosław Hermaszewski. Przewod-
niczącym był gen. Wojciech Jaruzelski, który jednocześnie 
pełnił funkcje ministra obrony narodowej, I sekretarza KC 
PZPR oraz premiera PRL. Nic dziwnego zatem, że stan wo-
jenny już przeszedł do polskiej historii jako wojna polsko-
-jaruzelska. 
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8 marca 1983 r.

W rocznicę wydarzeń Marca 1968 na terenie Uniwersytetu 
Warszawskiego odbyła się manifestacja. Pojawiły się ulotki 
NZS i MKK „S”. Zatrzymano Zbigniewa Bujaka, któremu po 
krótkim czasie udało się uciec funkcjonariuszom bezpieki.

9 marca 1983 r.
Przed Sądem w Grudziądzu stanęła Anna Walentynowicz, 
oskarżona o kontynuowanie działalności związkowej po wpro-
wadzeniu stanu wojennego. 30 marca skazano ją na 1,5 roku 
więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 16 tys. zł grzywny.

23 marca 1983 r.
Odbyło się spotkanie TKK. Wydano oświadczenia odnoszące 
się do zbliżających się uroczystości 1- i 3-majowych oraz 
przyjazdu do Polski Jana Pawła II.  

9 kwietnia 1983 r.
Lech Wałęsa spotkał się z podziemną TKK NSZZ „Solidar-
ność”.

14 kwietnia 1983 r.
Lech Wałęsa otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersy-
tetu Harvarda. 

21 kwietnia 1983 r.
TKK NSZZ „S” przyznała nagrody kulturalne „Solidarności” za 
lata 1981-1982.  Otrzymali je m.in: Ryszard Bugajski za reży-
serię filmu „Przesłuchanie”, Krzysztof Kieślowski za reżyserię 
filmu „Przypadek”, Marek Nowakowski za tom opowiadań 
„Raport o stanie wojennym”.

1 maja 1983 r.
W wielu miastach, m.in.: Łodzi, Częstochowie, Lublinie, 
Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, odbyły się 
manifestacje „Solidarności”. W Gdańsku, Gdyni, Nowej 
Hucie, Wrocławiu i Warszawie demonstracje zaatakowały 
oddziały ZOMO. Zatrzymano około 1000 osób.

3 maja 1983 r.
Odbyły się demonstracje w Warszawie, Krakowie, Poznaniu 
i Lublinie oraz innych miastach.  W stolicy specjalny oddział MO 
zdemolował siedzibę kościelnego komitetu pomocy działające-
go przy kościele św. Marcina. Pobito m.in. Barbarę Sadowską, 
współpracownicę komitetu,  matkę Grzegorza Przemyka. 

14 maja 1983 r.
Zmarł 18-letni maturzysta Grzegorz Przemyk, zakatowany 
12 maja na komisariacie MO. 

19 maja 1983 r.
W Warszawie z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób odbył 
się pogrzeb Grzegorza Przemyka, śmiertelnie pobitego na 
komisariacie MO.

28 maja 1983 r.
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego zaocznie skazał 
na śmierć Zdzisława Najdera, dyrektora Sekcji Polskiej Radia 
Wolna Europa.

16-23 czerwca 1983 r.
Odbyła się druga pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do 
Polski. W jej trakcie Ojciec Święty odwiedził  Warszawę, 
Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław i Kraków.

20 czerwca 1983 r.
Rozwiązano Związek Polskich Artystów Plastyków.  

22 lipca 1983 r.
Po 586 dniach zniesiono stan wojenny. Restrykcyjne przepisy 
obowiązywały jednak aż do 1989 roku.

stan wojenny
NA POMORZU BYŁ STRZEBIELINEK
Internowanych działaczy „Solidarności” osadzono w kilkudziesięciu tzw. ośrodkach odosob-
nienia w całym kraju. W ówczesnym województwie gdańskim jedynym takim ośrodkiem 
była filia Zakładu Karnego w Wejherowie w Strzebielinku. Od 13 grudnia 1981 r. do 23 
grudnia 1982 r. internowano tam w różnych okresach od 100 do kilkuset działaczy, głównie 
z północnej Polski. Przez pierwsze dni grudnia 1981 r. w Strzebielinku internowano również 
aresztowanych w Gdańsku członków Komisji Krajowej „S”. Ponieważ byli to liderzy Związku, 
później przewieziono ich do aresztu w warszawskiej Białołęce. W 1982 r. do Strzebielinka 
przeniesiono część internowanych z Regionu Słupskiego, Toruńskiego i Bydgoskiego (z obozu 
w Potulicach) oraz z Pomorza Zachodniego (z obozu w Wierzchowie). W marcu 1982 r. grupa 
osadzonych, na czele z Krzysztofem Wyszkowskim, odbyła 7-dniową głodówkę w proteście 
przeciw przemocy stosowanej w ośrodku. Opiekę duszpasterską w obozie sprawował jeden 
z najbardziej zasłużonych kapelanów „Solidarności”  – ks. prałat Hilary Jastak. Wśród inter-
nowanych w Strzebielinku byli m.in.: Lech Dymarski, Andrzej Gwiazda, Jacek Kuroń, Karol 
Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Jan Rulewski i śp. prezydent Lech Kaczyński.

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

W listopadzie br. Sąd 
Apelacyjny w Warszawie 
cofnął do ponownego 
rozpatrzenia przez Sąd 
Okręgowy w Katowicach 
sprawę gen. Czesława 
Kiszczaka, oskarżonego 
o współodpowiedzialność 
za masakrę górników w ko-
palni Wujek. Proces byłego 
szefa MSW będzie się toczył 
już po raz piąty. To najlep-
sza ilustracja tego, jak III 
RP (nie)rozliczyła twórców 
stanu wojennego.

Sąd w Warszawie uznał 
zasadność apelacji Pro-
kura tury  Okręgowej 

w Katowicach, która oskarżając 
gen. Kiszczaka opiera się taj-
nym szyfrogramie ówczesnego 
ministra spraw wewnętrznych 
z 13 grudnia 1981 r. W pierw-
szym dniu stanu wojennego 
szef MSW przekazał jednost-
kom ZOMO, szykującym się do 
pacyfikacji strajkujących na Ślą-
sku kopalń, prawo do wydania 
rozkazu do użycia broni palnej. 
Pomimo tego w kwietniu br. sąd 
w Katowicach uniewinnił gene-
rała. Szansę na zmianę takiego 
wyroku z satysfakcją przyjęli 
członkowie rodzin poległych 
w kopalni Wujek oraz przedsta-
wiciele NSZZ „Solidarność”. 

Masakra w kopalni Wujek 
to najbardziej znana zbrodnia 
okresie stanu wojennego, ale 
nie jedyna. Co najmniej kilka-
naście osób, głównie młodych,  
zginęło w wyniku pobicia przez 
funkcjonariuszy ZOMO pod-
czas ulicznych manifestacji lub 
przesłuchań na komisariatach. 3 
maja 1982 r. w wyniku obrażeń 
po interwencji milicji zmarła 
zaledwie 19-letnia Małgorzata 
Lenartowicz. Również 19 lat 
miał Piotr Majchrzak, uczeń 
Technikum Ogrodniczego w Ro-

kitnicy, który zginął kilkanaście 
dni później. Jedną z najmłod-
szych ofiar stanu wojennego 
był Antoni Browarczyk, kibic 
Lechii Gdańsk, który 17 grudnia 
1981 r. zginął od milicyjnej kuli 
podczas manifestacji zwolenni-
ków „Solidarności” w Gdańsku. 
Kolejna ofiara reżimu to młody 
hutnik z Nowej Huty Bogdan 
Włosik, zastrzelony przez funk-
cjonariusza SB w październiku 
1982. Wcześniej, 31 sierpnia, 
ZOMO zabiło w Lubinie trzech 
uczestników manifestacji z oka-
zji drugiej rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych. Sym-
bolem młodych ofiar stanu wo-
jennego jest Grzegorz Przemyk. 
Ten warszawski maturzysta został 
skatowany przez milicjantów 12 
maja 1983 r. Zmarł w wyniku 
odniesionych obrażeń dwa dni 
później. Jego pogrzeb przerodził 
się w kilkudziesięciotysięczną 
manifestację poparcia dla zde-
legalizowanej „Solidarności”. 
Symboliczny okazał się także po-
kazowy proces w sprawie śmierci 
Przemyka. Bijących go milicjan-
tów uniewinniono, skazując za-
łogę karetki pogotowia, która nie 
udzieliła chłopcu pomocy. 

Prawdziwy bilans stanu wo-
jennego to jednak wszystkie 
ofiary reżimu komunistycznego 
z całej dekady lat 80. Dotyczy 
to także księży katolickich zabi-
tych przez „nieznanych spraw-
ców”, z błogosławionym ks. 
Jerzym Popiełuszką na czele. 
To przecież właśnie w stanie 
wojennym, w 1982 r., ks. Jerzy 
zaczął odprawiać słynne msze 
święte w intencji ojczyzny, to 
w stanie wojennym nasiliły się 
represje władz oraz przyzwole-
nie dane funkcjonariuszom MO 
i SB na brutalną postawę wobec 
działaczy ruchu „Solidarności” 
i wspierających go kapłanów. 
Dodajmy, że wielu historyków 

do ofiar stanu wojennego zali-
cza również osoby, które umar-
ły wskutek braku interwencji 
lekarskiej w wyniku kłopotów 
z łącznością telefoniczną. 

Próby sądowego, ale tak-
że politycznego lub chociażby 
moralnego rozliczenia twórców 
stanu wojennego trwają od 1989 
r. W marcu 2011 r. Trybunał 
Konstytucyjny orzekł,  że Rada 
Państwa nie miała konstytucyj-
nego prawa wprowadzenia sta-
nu wojennego podczas trwającej 
w grudniu 1981 r. sesji Sejmu. 
W 2006 r. prokuratorzy Instytu-
tu Pamięci Narodowej oskarżyli 
członków WRON o popełnie-
nie zbrodni komunistycznej,  
polegającej na kierowaniu 
zorganizowanym związkiem 
przestępczym o charakterze 
zbrojnym.

Niestety, dla wielu członków 
elity politycznej III RP, także wy-
wodzących się z byłej opozycji 
demokratycznej, doprowadze-
nie do rozmów Okrągłego Stołu 
i pokojowe przekazanie władzy 
było wystarczającą rehabilitacją 
przedstawicieli reżimu komu-
nistycznego za wcześniejsze 
zbrodnie. Symboliczne były tu 
wybranie gen. Wojciecha Jaru-
zelskiego na prezydenta w grud-
niu 1989 r. oraz słowa o „czło-
wieku honoru”, odnoszące się do 
gen. Czesława Kiszczaka. Nie 
dziwi zatem późniejsza opie-
szałość sądownictwa. Struktury 
wymiaru sprawiedliwości, nawet 
w państwie demokratycznym, 
z reguły podążają kierunkami 
wytyczonymi przez instytucje 
polityczne. O sprawiedliwe roz-
liczenie okresu stanu wojennego 
konsekwentnie dopominają się 
nieliczni, np. uczestnicy manife-
stacji organizowanych w kolejne 
rocznice 13 grudnia pod domem 
gen. Jaruzelskiego.

Adam Chmielecki

ZBRODNIE bez kary
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Stan wojenny dla około set-
ki osób oznaczał śmierć, dla 
tysięcy zaś internowanie, 
pobicia i strach. Miliony Po-
laków musiały nauczyć się 
żyć w innej rzeczywistości, 
z wieloma mniejszymi lub 
większymi niedogodno-
ściami. Jedną z form oswo-
jenia takiego stanu rzeczy 
był śmiech.

Lata 1981-1983 dla „zwy-
kłego” Polaka to przede 
wszystkim problemy

w swobodnym poruszaniu się. 
Wyjeżdżając poza miejsce za-
mieszkania należało mieć prze-
pustkę. Podobnie było w godzi-
nach wieczornych i nocnych, 
od 22 do 6 rano obowiązywała 
godzina milicyjna. W takiej sy-
tuacji jak zwykle dała o sobie 
znać pomysłowość Polaków. 
Statystyki dowodzą, że w okre-
sie stanu wojennego znacząco
wzrosła liczba… dostawców
mleka. Wyjaśnienie tej sytuacji 
jest proste – takie osoby posiada-
ły stałe przepustki pozwalające
na przebywanie poza miejscem 
zamieszkania w trakcie godziny 
milicyjnej. Tę skrócono zresztą 
po kilku miesiącach do godz. 5 
– po prostu wiele osób rozpoczy-
nało pracę o godz. 6 i musiało ja-
koś do niej dojechać.

ZOMO służyło władzy  
przede wszystkim do rozbijania
patriotycznych i antyrządowych 
demonstracji, organizowanych
w największych miastach najczę-
ściej w dniach świąt narodowych, 
nieuznawanych przez PRL, takich 
jak 3 Maja i 11 Listopada. Swo-
iste kontrdemonstracje przeciw
oficjalnym pochodom organizo-
wanym przez władze odbywały 
się również w święta państwowe
PRL, 1 Maja i 22 Lipca. Z regu-
ły „solidarnościowe” pochody 
były kilkakrotnie liczniejsze 
od oficjalnych i kończyły się
ulicznymi starciami z ZOMO.
Przykładowo 1 maja 1982 r. ma-
nifestacja zorganizowana przez
komunistów w Trójmieście li-
czyła około tysiąca uczestników,
a kontrmanifestacja… sto razy
więcej! Działo się tak pomimo 
prób komunistów sztucznego
zwiększania frekwencji oficjal-
nych manifestacji – formalnie
były one obowiązkowe, ale po-
nieważ trudno było to wyegze-
kwować, za udział w nich można 
było otrzymać talony lub dobra 
rzadko dostępne, a towarzyszyły
im często festyny i „wyszynk”
przeróżnego jadła i napitku. 

Pomimo specyficznego ko-
munistycznego wynalazku ma-
jącego zwiększyć efektywność 

pracy w poszczególnych zakła-
dach, czyli kontroli wojskowych 
i robotniczo-chłopskich (z „go-
spodarczymi wizytami” gen. Ja-
ruzelskiego na czele), stale pogar-
szał się stan gospodarki. 1 lutego
1982 r. miała miejsce największa 
podwyżka cen w całej historii
PRL (z dnia na dzień żywność 
zdrożała o… 241 proc., a ener-
gia o 171 proc.!). Wprowadzono 
reglamentację na większość pod-
stawowych produktów spożyw-
czych. Z czasem rozszerzono ją 
również na niektóre produkty 
przemysłowe, np. buty, papiero-
sy, benzynę. Kartki ne rozwiązały 
oczywiście problemów z dostęp-
nością produktów, mających swe 
źródło w centralnym sterowaniu
gospodarką. Doprowadziło za to 
do swoistej wszechwładzy pra-
cowników sklepów, którzy od-
powiednio umotywowani mogli 
znaleźć pod ladą ponadprzydzia-
łowe ilości poszczególnych towa-
rów. Z kolei efektem ubocznym 
wprowadzenia kartek na benzynę 
było… unieruchomienie części 
taksówek. Ich właścicielom nie 
opłacało się jeździć. Zarabia-
li więcej sprzedając talony na 
paliwo na czarnym rynku. Spo-
łeczeństwo nauczyło się funk-
cjonować w systemie wymiany
barterowej, np. osoby niepijące 
alkoholu wymieniały swój przy-
dział „na procenty” na kartki na 
mięso lub słodycze, a niepalące 
papierosów swoje talony odda-
wały za kartki na tłuszcze, kasze 
lub mąkę. Zresztą kartki same 
stały się symbolem fatalnej kon-
dycji gospodarki PRL w stanie
wojennym i w całej dekadzie 
lat 80. – w kolejnych latach były 
drukowane na coraz gorszym 
papierze i w coraz bardziej wy-
blakłych kolorach…

Ludzie, zajęci podziemną 
działalnością opozycyjną (np. 

wydawniczą) i codzienną walką 
o najbardziej podstawowe towary,
próbowali oswajać rzeczywistość
humorem i satyrą. Wojskową 
Radę Ocalenia Narodowego, od 
skróconej nazwy, określano naj-
częściej „Wroną”, bądź – nawią-
zując do herbu rodziny gen. Jaru-
zelskiego oraz noszonych przez 
niego ciemnych okularów – „śle-
powronem”. Również z powodu 
okularów samego generała nazy-
wano złośliwie „spawaczem”. 
Wronie przeciwstawiono innego
ptaka, który miał reprezentować 
Polskę „Solidarności” – białego 
orła. Najcelniej wyrażały to sło-
wa popularnej piosenki o tym, 
że „orła WRON-a nie pokona!”. 
Więźniowie polityczni podczas 
internowania nucili: „W kry-
minale dziś siedzimy lecz się 
WRON-y nie boimy. Kiedy 
wiosną lody spłyną, rozprawimy 
się z ptaszyną”. Na murach ma-
lowano hasła „WRON-a skona!” 
lub „WRON won za Don”.

Wymyślano także oryginalne 
formy demonstrowania swojego
sprzeciwu. Na przykład w porze 
emisji dziennika telewizyjnego 
wystawiano w oknach telewi-
zory, dając czytelny sygnał, że 
w danym domu ludzie są „od-
porni na propagandę”. Charak-
terystycznym znakiem tego, że
ktoś stanowi tzw. element anty-
socjalistyczny (propagandowe
określenie komunistycznych
władz zwolenników „Solidar-
ności”) był wpięty w ubranie 
opornik. Polacy znowu okazali 
się sprytniejsi niż przypuszcza-
li przedstawiciele reżimu PRL.
Nawet w realiach zaostrzone-
go prawa stanu wojennego nie
można było kogoś aresztować 
tylko dlatego, że miał na sobie 
kawałek drutu.

Adam Chmielecki

Stan codzienny:  
ZOMO i kartki 

W stanie wojennym na ulicach Gdańska.
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Funkcjonariusz ZOMO zastaje na komendzie kolegę, który
pałuje kasetę magnetofonową. – Co ty wyrabiasz? – pyta. 
– Komendant polecił mi ją przesłuchać – odpowiada drugi 

zomowiec. Dwaj inni milicjanci zatrzymujący mężczyznę na pół 
godziny przed godziną milicyjną. – Zabieramy pana na komisa-
riat. – Ale dlaczego? – broni się. – Ja pana znam. Pan mieszka na 
drugim końcu miasta, i tak nie zdąży pan wrócić do domu. – To
tylko część dowcipów, które Polacy opowiadali sobie w stanie
wojennym. Takie podejście do realiów PRL wymagało czasami 
odwagi. W 1984 r. Czesław Bielecki wysłał do dygnitarzy PZPR 
zaproszenie na rzekomy kongres w Warszawie. Podrobił nawet 
oficjalne pieczęci Komitetu Centralnego. Podobno kilkudziesięciu
„partyjnych” pojawiło się w stolicy we wskazanym przez Bie-
leckiego miejscu i czasie. Opozycyjna satyra w stanie wojennym
to także plakaty, grafiki i ulotki, których wybór prezentujemy
poniżej. Na koniec – podobno nie ma wymyślonych dowcipów 
o milicjantach. Wszystkie sytuacje są prawdziwe.

(ach)

I śmiesznie,  
i strasznie
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– Tytuł filmu brzmi „Towa-
rzysz generał idzie na wojnę”. 
Już z tego wynika, że jego au-
torzy zamierzają postawić 
tezę, iż to gen. Jaruzelski dą-
żył do siłowego rozwiązania 
problemu „Solidarności”. Jak 
to udowadniacie w filmie?

– Pokażemy nowe doku-
menty. Na światło dzienne wy-
chodzi ich coraz więcej, ukazują 
się np. wspomnienia sowieckich 
dygnitarzy. Wiemy coraz wię-
cej o sytuacji ekonomicznej 
ZSRR, ale także o relacjach 
sowiecko-niemieckich i so-
wiecko-wschodnioniemieckich. 
W zupełnie nowym świetle po-
każemy kontekst geopolityczny 
i gospodarczy wprowadzenia 
stanu wojennego.  

– Tytułowa teza obala jed-
nocześnie główną linię obro-
ny gen. Jaruzelskiego i jego 
zwolenników, jakoby wpro-
wadzenie stanu wojennego 
było „mniejszym złem”, któ-
re miało obronić Polskę przed 
interwencją sowiecką. Dlacze-
go wciąż tak wielu Polaków 
wierzy w taką interpretację?

– Koncepcję „mniejszego 
zła” zaczęto lansować w 1989 
roku, wcześniej była to teza 
o obronie „pogrążonej w anar-
chii socjalistycznej ojczyzny”. 
Również wówczas wielu dzia-
łaczy opozycji demokratycznej 
zmieniło linię, co dobitnie wy-
rażało hasło „Wasz prezydent, 
nasz premier”. Symboliczny 
jest telefax szefa Radiokomitetu 
w okresie transformacji Andrze-
ja Drawicza do podległych mu 
placówek, nakazujący zmianę 
w ocenie odpowiedzialności 
gen. Jaruzelskiego. 

– Czy film skupia się tylko 
na decyzji o wprowadzeniu 
stanu wojennego, analizuje 
drogę do takiego rozwiązania, 
czy przedstawiacie historię 
całego okresu 1981-1983? Czy 
pokazujecie reakcję Europy 
Zachodniej i Stanów Zjed-
noczonych na wprowadzenie 
stanu wojennego?

– Film będzie trwał ok. 80 
minut, a to za mało, aby szcze-
gółowo opowiedzieć historię 
tych dynamicznych i tak wie-
le znaczących dla Polski lat. 
Pokazujemy konsekwentne 
przygotowania do wprowadze-
nia stanu wojennego i reakcje 
na to wydarzenie zarówno na 
Wschodzie, jak i na Zachodzie. 
To są szokujące fakty. Zarówno 
rozpoczęcie przygotowań – li-
piec 1980 r. – jak i to, że cały 
świat zachodni, poza Papieżem 
Janem Pawłem II i prezydentem 
Stanów Zjednoczonych Ronal-
dem Reaganem, poparł wpro-

wadzenie stanu wojennego. Na 
przykład kanclerz Niemiec Hel-
mut Schmidt za pośrednictwem 
NRD-owskiego sekretarza Ericha 
Honeckera przekazał gen. Jaru-
zelskiemu… gratulacje.

– Czy w pracy nad filmem 
udało się dotrzeć także do 
przedstawicieli ówczesnego 
reżimu komunistycznego?

– Takie były plany. Wypowie-
dzi odmówił Stanisław Kania. 
Przeprowadziliśmy wywiady 
z Albinem Siwakiem (członek 
Biura Politycznego PZPR) oraz 
Józefem Czyrkiem i Stanisławem 
Cioskiem.  Ostatecznie przyjęli-
śmy jednak inną narrację. Po-
litycy nie występują w naszym 
filmie, ponieważ ich stosunek do 
całego wydarzenia jest emocjo-
nalny. Wypowiadają się historycy, 
którzy jedynie relacjonują fakty.

– Ten film jest kontynu-
acją poprzedniego obrazu na 
temat gen. Jaruzelskiego pt. 
„Towarzysz generał”. Jak ten 
film został odebrany?

– „Towarzysz generał” pobił 
rekordy oglądalności filmów 
dokumentalnych w TVP. Zoba-
czyło go 3 miliony 600 tysięcy 
widzów. Obecnie od czasu do 
czasu jest obecny w Internecie. 
Telewizja nie odważyła się na 
ponowną emisję. Stan wojenny 
to najistotniejszy moment za-
równo w karierze towarzysza 
Jaruzelskiego, jak i w najnow-
szej historii Polski. Jego kon-
sekwencje ponosimy do dziś, 
np. w wymiarze materialnym 
(niespłacone długi), jak i po-
litycznym. Nie mogliśmy nie 
zrobić o tym filmu, skoro dotąd 
nikt inny go nie zrobił.

– Obrońcy gen. Jaruzel-
skiego argumentują, że od lat 
nie jest czynnym uczestnikiem 
życia publicznego, pytają 
także o sens przysłowiowego 
ciągania starszego, schoro-
wanego człowieka po sądach. 
Czy możliwe jest jeszcze po-
ciągnięcie do odpowiedzialno-
ści – prawnej, politycznej czy 
chociażby moralnej – autorów 
stanu wojennego?

– Każda forma nazwania 
złoczyńców po imieniu ma 
sens. Ukraińskiego strażnika 
obozów koncentracyjnych Iwa-
na Demianiuka przed niemiec-
ki sąd dostarczono ze Stanów 
Zjednoczonych przez ocean na 
noszach, choć ma około 90 lat. 
Jak mi powiedział Władymir 
Bukowski, gen. Jaruzelski „jest 
umierający, odkąd on pamięta”. 
Zło nieukarane się mutuje. Do-
tyczy to również kontekstu mo-
ralnego. Dwadzieścia lat III RP 
to pokaz potęgi mediów, które 
ze znienawidzonego komuni-

stycznego funkcjonariusza wy-
kreowały bohatera. 

– Gdzie i kiedy będzie moż-
na obejrzeć film „Towarzysz 
generał idzie na wojnę”?

– Film będzie dystrybuowany 
przez księgarnie Wydawnictwa 
Rafael. Prawdopodobnie będzie 
również emisja w jednym z te-
lewizyjnych kanałów tematycz-
nych. Zaplanowaliśmy serię po-
kazów autorskich w całej Polsce, 
z przyjemnością przyjedziemy 
również na Pomorze. A premie-
rę międzynarodową planujemy 
w drugiej połowie grudnia, na 
festiwalu filmów dokumental-
nych w… Kijowie.

– Historii stanu wojenne-
go nie możemy jednak spro-
wadzać tylko do jednej osoby. 
Zdaniem wielu historyków, 
cały okres PRL był w pewien 
sposób stanem wyjątkowym. 
Czy zgadza się Pan z taką in-
terpretacją?

– Okupacja powojennej 
Polski zmieniała się, ale za-
wsze była to mniej lub bardziej 
represyjna forma przedkładania 
interesów sowieckich nad inte-
res narodowy. Oczywiście tow. 
Jaruzelski nie jest jedyną osobą, 
która odpowiada za wprowa-
dzenie stanu wojennego i jego 
konsekwencje. To była swoista 
trampolina dla funkcjonariuszy 
PRL do nowej rzeczywistości. 
Wszyscy oni wprowadzali stan 
wojenny i stali się jego benefi-
cjentami. Dlatego tak żarliwie 
bronią dziś swojego patrona.

– Jakie są Pańskie osobiste 
wspomnienia z okresu stanu 
wojennego? 

– 13 grudnia 1981 r. leżałem 
z grypą w łóżku. Miałem wyku-
piony bilet do Londynu na 16 
grudnia, gdzie czekał na mnie 
mój młodszy brat. Do dziś nie 
wrócił do Polski. Rozerwane 
rodziny – to chyba typowa tra-
gedia tamtych czasów. Moja śp. 
mama zobaczyła syna po dzie-
sięciu latach. Nie mogła nigdy 
spotkać się z wnukami. A ja po 
jednej z kolejnych ulicznych 
demonstracji wylądowałem 
w szpitalu ze wstrząśnieniem 
mózgu. Na następnych manife-
stacjach krzyczałem: „Wypuścić 
Lecha, zamknąć Wojciecha!”. 

– Odejdźmy na chwilę od 
tematu stanu wojennego. Jak 
podajecie na swojej stronie 
internetowej, waszą misją 
jest realizacja hasła „Histo-
ria bez przemilczeń”. Jak to 
rozumieć?

– Kłamstwo zniewala, a praw-
da oswobadza. Dziś rządzi nami 
„wielka ściema”. Jak powiedział 
śp. prof. Paweł Wieczorkiewicz, 
historia Polski po II wojnie świa-

towej powinna zostać napisana 
na nowo. Pomijam tu fakt, że 
w podstawowym kursie historii 
w polskich szkołach nauczanie 
historii kończy się na roku 1918. 
To kwestia świadomości i tożsa-
mości narodowej. 

– W swoich filmach podej-
muje Pan zarówno tematy hi-
storyczne, jak i społeczne lub 
nawet cywilizacyjno-etyczne. 
Czy ma Pan w planach doku-
ment bezpośrednio dotykają-
cy historii „Solidarności”?

– Tak, to będzie niezwykła 
historia. Historia o czwartym 
porozumieniu z 1980 r. To bar-
dzo zastanawiające, dlaczego 
nikt nie słyszał o Porozumie-
niach Katowickich! A przecież 
takie były. Moim zdaniem, wy-
nika to z faktu, że pierwotnie 

tylko tam, nie w Gdańsku, nie 
w Szczecinie ani Jastrzębiu, 
padł postulat ogólnopolskiego 
związku zawodowego. To na-
prawdę intrygujące pytanie, na 
które będę szukał odpowiedzi 
w kolejnym filmie.

– Pomimo ponad 20 lat 
od odzyskania niepodległości 
III RP wciąż nie rozliczyła się 
z komunistyczną przeszłością. 
Więcej, wydaje się, że zwo-
lennicy takiego rozliczania są 
w mniejszości. Jak można te 
proporcje odwrócić?

– Na początek drobna uwa-
ga. Odzyskanie niepodległości 
oznacza dla mnie również roz-
liczenie z przeszłością. Jeśli go 
nie ma, to nie możemy mówić 
o odzyskaniu czegokolwiek, 
a jedynie o zmianie. Albo od-
zyskanie niepodległości, albo 
transformacja. Czy lata 70. XX 
wieku były latami Polski nie-
podległej? A przecież różniły 
się od lat 50. Nie przeceniałbym 
wpływu moich filmów na całe 
społeczeństwo, chociaż z pew-
nością wielu osobom otwierają 
oczy. W czasach coraz dotkliw-
szej cenzury politycznej w 
mediach, swoisty drugi obieg 
filmów dokumentalnych cieszy 
się ogromną popularnością. Na 
pokazy przychodzą ludzie żądni 
prawdy. I mam nadzieję, że to 
właśnie oni niedługo stanowić 
będą elity naszej ojczyzny. 

Rozmawiał 
Adam Chmielecki

ZŁOCZYŃCÓW trzeba nazwać po imieniu
Rozmowa z ROBERTEM KACZMARKIEM, reżyserem i producentem 
filmu dokumentalnego o stanie wojennym pt. „Towarzysz 
generał idzie na wojnę”

Robert Kaczmarek.
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Program uroczystości z okazji 
41 rocznicy Grudnia ’70 i 30 rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego 
w Trójmieście

13 grudnia, Gdynia
 17.30 – program słowno–muzyczny pt. „Przez śnieg 

grudniowy”
 18.00 – msza św. w kościele oo. Redemptorystów

 19.10 – rekonstrukcja starć z okresu stanu wojennego (na 
wysokości Szpitala Miejskiego)

 19.25 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Komuni-
zmu

 20.00 – koncert Leszka Długosza (Franciszkańskie Cen-
trum Kultury) 

16 grudnia, Gdańsk
 10.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych 

Stoczniowców przez pracowników Stoczni Gdańsk
 17.00 – msza św. w bazylice św. Brygidy, przemarsz na 

skwer im. Polskich Harcerzy w b. Wolnym Mieście Gdań-
sku, odsłonięcie płyty pamiątkowej poświęconej Anto-
niemu Browarczykowi, przemarsz pod pomnik Poległych 
Stoczniowców: Apel Poległych, modlitwa, uroczystość 
składania kwiatów

17 grudnia, Gdynia
 6.00 – Apel Poległych pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 

(przystanek SKM Gdynia Stocznia)
 16.30 – msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana 

Jezusa
 18.00 – przemarsz ulicami Gdyni: 3 Maja – Świętojańska 

– al. Piłsudskiego.
 18.45 – Apel Poległych pod pomnikiem Ofiar Grudnia 

1970 przy Urzędzie Miasta. 



20 Nr 12/grudzień 2011

Antoni Browarczyk – postać, która została zapomniana, 
nie ma swej piosenki, choć niejedna była napisana, ani uli-
cy, nawet okolicznościowej tablicy. Mieszkaniec Gdańska, 
działacz „Solidarności”, kibic Lechii, Polak… 

dopiero w 2009 r. za sprawą ki-
biców Lechii Gdańsk. To oni 
na jednym z meczów upamięt-
nili ofiary stanu wojennego. 
Wtedy też poznałem siostrę 
Antoniego, a kilka miesięcy 
temu byłem w domu śp. Anto-
niego Browarczyka, widziałem 
się z jego mamą, tatą, ogląda-
łem zdjęcia, splamioną krwią 
kurtkę, patrzyłem na łzy matki, 
pokazującej mi pośmiertne od-
znaczenie, z niedowierzaniem 
słuchałem i słuchałem, a serce 
z żalu pękało i wzbierała złość 
na nas, że zapomnieliśmy, że 
nie chcemy wiedzieć.

Czarę goryczy przelało to, 
co ujrzałem, gdy w moje ręce 
trafiło ponad 1000 stron akt 
z IPN-u w sprawie Antoniego. 
Szok i niedowierzanie. Jest tam 
wszystko, włącznie ze zdjęcia-
mi z prosektorium, mapkami, 
śladami strzałów, kulami, eks-
pertyzy przesłuchania, wszyst-
ko poza jednym – nie ma win-
nych. Jest ofiara, znani są kaci, 
ale nie ma winnych i tak jest 
do dnia dzisiejszego. Już nie 
chodzi o karę, nie chodzi na-
wet o winę, a jedynie o naszą 
pamięć.

Był jak wielu innych

Antoni Browarczyk – mło-
dy, pełen życia, uśmiechnięty 
chłopak, który kochał życie, 
ojczyznę, Lechię i „Solidar-
ność”, był jak wielu innych  
podobnych mu 20-letnich ró-
wieśników. Miał mamę, tatę, 
siostrę, dziewczynę i całe życie 
przed sobą. 16 grudnia 1981 r. 
jak kilkadziesiąt tysięcy innych 
osób brał udział w manifestacji 
przeciwko wprowadzeniu sta-
nu wojennego. 

Gdy wrócił do domu, był 
bardzo przejęty, jak opowiada 
jego siostra Grażyna, widać 
było, że czegoś się obawia, do 
czegoś przygotowuje. Zarówno 
siostrze, jak i sobie przygoto-
wał blaszkę, coś w rodzaju nie-
śmiertelnika, i nakazał jej, by 
nigdy jej nie zdejmowała. Coś 
przeczuwał, wiedział, że może 
już niebawem go zabraknie. 

Według relacji rodziny An-
toni wracał po pracy do domu, 
gdy 17 grudnia na ulicach 
Gdańska doszło do kolejnych 
manifestacji. Ja w to nie wie-
rzę. Widziałem go na zdjęciu 
z 16 grudnia 1981 r., na któ-
rym walczył z milicją, rzucał 
kamieniami. Wtedy rodzina 
musiała tak mówić, ale dzisiaj 
pisanie, że był przypadkową 

ofiarą, jest mało prawdopodob-
ne. Poszedł walczyć o wolność 
i oddał swe życie za tę sprawę. 
Tłum ludzi napierał na kor-

Antoni Browarczyk PADŁ! 

Antoni Browarczyk
Ur. 21 października 1961 r. w Gdańsku, zm. 17 grudnia 
1981 r. tamże – jedna z pierwszych i najmłodszych ofiar 
stanu wojennego w Polsce.
Był członkiem duszpasterstwa dominikańskiego, angażo-
wał się w rozwieszanie plakatów „Solidarności”. W działal-
ność przeciwko wprowadzenia stanu wojennego aktywnie 
włączył się już 13 grudnia 1981 roku. W nocy z 13 na 14 
grudnia 1981 roku był świadkiem aresztowań działaczy 
„Solidarności”. 16 grudnia uczestniczył w walkach ulicz-
nych w Gdańsku. 17 grudnia został śmiertelnie postrzelony 
w głowę przez Milicję Obywatelską.
13 grudnia 2008 r. Antoni Browarczyk został pośmiertnie 
odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych 
w Polsce.

Źródło: pl.wikipedia.org

don milicjantów, zomowców, 
którzy wraz z wojskiem bro-
nili dostępu do budynku KW 
PZPR. Antoni w tym czasie 

był naprzeciwko przystanku 
tramwajowego w okolicach 
budynku LOT-u, ok 200 m od 
centrum walk. Padły strzały, 
najpierw oficera wojsk, odda-
ne na postrach w remontowany 
dawny budynek Żaka, potem 
strzelali milicjanci – wszy-
scy twierdzą, że w powietrze. 
Trzy kule dosięgły jednak pro-
testujących – dwóch rannych, 
w tym 14-letni uczeń, trafiło 
do szpitala. Trzecia z kul od-
dana z karabinu maszynowe-
go była tą morderczą; godząc 
Antoniego w twarz, zabiła 
go. Rannego ludzie przenie-
śli na ławce do pobliskiego 
szpitala, dalej mamy już do 
czynienia tylko z manipulacją, 
kłamstwami. Nie pasuje data 
śmierci, w dziwny sposób zni-
kają dowody, śledztwo zostaje 
umorzone, po wznowieniu na 
wniosek rodziny ponownie nie 
przynosi ustalenia winnych. 
Broń oddana do ekspertyzy nie 
jest tą bronią, w którą wyposa-
żono tego dnia milicjantów, 
pocisk wyjęty z ciała nie nosi 
cech charakterystycznych i nie 
można ustalić, z jakiej broni 
został wystrzelony, karabiny 
pobrane były bez kwitowania, 
nie wiadomo, kto, jak, kiedy… 
Nic nie wiadomo, poza tym, że 
strzały padły nie w powietrze, 
a w tłum. Śledztwo ujawnia 
liczne postrzeliny w budynku 
LOT-u i innych sąsiadujących 
kamienicach. Opinia eksper-
tów z Torunia obala wcześniej-
sze ekspertyzy kryminologów 
z Gdańska, jakoby strzały były 
rykoszetami, jednoznacznie 
wskazując na zbrodniczy za-
miar milicjantów, którzy strzelali 
z premedytacją prosto w ludzi. 

Antoni Browarczyk 
padł…

Pierwsza ofiara wojny Jaru-
zelskiego z narodem w Gdań-
sku domaga się naszej pamięci, 
tak jak wielu mu podobnych. 
Nie żądamy kar dla zdrajców 
narodu, niech noszą lampasy 
na swych splamionych krwią 
mundurach, żądamy pamięci 
i prawdy, w imię tych, którzy 
już nigdy o nią się nie upomną. 
Wskazówka zegarka zatrzymała 
się na godzinie 16.05 – o tej go-
dzinie Antoni Browarczyk padł. 
Ten zegarek, kurtka, zdjęcia, 
wiersze siostry, łzy matki, grób 
i 1000 stron akt – to tak wiele, 
a jakże mało. Cześć bohaterom, 
wieczna cześć i chwała.

Robert Kwiatek

Więcej na witrynie
Stowarzyszenia Federacji 
Młodzieży Walczącej
www.fmw.org.pl

Okoliczności śmierci

17 grudnia 1981 r., powra-
cając do domu z praktyki w za-
kładzie elektromechanicznym, 
Antoni Browarczyk natrafił 
na demonstrację pod gdańską 
siedzibą Komitetu Wojewódz-
kiego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Nie wia-
domo, czy wziął w niej udział, 
został przypadkowo trafiony 
w twarz wystrzelonym przez 
milicjantów pociskiem z bro-
ni maszynowej. Wiadomo, iż 
dzień wcześniej, 16 grudnia, 
aktywnie uczestniczył w star-
ciach z ZOMO i MO.

Został przyniesiony do 
Szpi ta la  Wojewódzkiego 
w Gdańsku. Ławka uliczna, 
na której go transportowano, 
została obrzucona petarda-
mi. W szpitalu stwierdzono 
uszkodzenie rdzenia kręgo-
wego i pnia mózgu. W wyni-
ku resuscytacji przywrócono 
krążenie krwi, ale Browarczyk 
pozostał w stanie śmierci kli-
nicznej. Zmarł podobno sześć 
dni później (23 grudnia), jed-
nak najbliższa rodzina, która 
przedostała się do szpitala 
dzień po tragedii, twierdzi, że 
śmierć była natychmiastowa. 
Ciało zmarłego nie zostało 
wydane rodzinie, dopiero po 
wielu dniach otrzymała zgodę 
na pogrzeb, który odbył się 31 
grudnia 1981 roku.

Bezpośredni sprawca zabój-
stwa nie został nigdy oficjalnie 
ustalony. 

Minęło tyle lat, szacuje się, 
choć to dane nie do końca zwe-
ryfikowane, że na skutek woj-
ny Jaruzelskiego z narodem 
w Polsce zginęło ponad 100 
osób. Każda z nich to dramat 
bliskich i niewinnie przelana 
krew w imię wolności. Winni-
śmy im pamięć, właśnie teraz, 
gdy cieszymy się z dobro-
dziejstw niepodległej ojczy-
zny, musimy pamiętać o Tych, 
którzy oddali za nią swe życie. 
Antoni Browarczyk był jed-
nym z tych ludzi. To człowiek, 
który w Gdańsku powinien być 
nie mniejszym symbolem, niż 
w Gdyni w 1970 r. stał się Ja-
nek Wiśniewski.

Zapomniana ofiara

To wstyd, że ja – działacz 
opozycji, zaangażowany ide-
owo i, jak mi się wydawało, 
świadomy historii i tego, co 
miało miejsce w roku 1981 r. 
– o Antonim dowiedziałem się 

Zaledwie miał dwadzieścia lat,
a już zabrano mu życie,
on kochał „Solidarność” jak swoją matkę,
za „Solidarność” przypłacił życiem.
Smutna jest dola Brata,
lecz prawda kryje się taka,
zginął od kuli na ulicy Gdańska,
a strzał był z ręki Polaka!!!

Autor: Grażyna Browarczyk, 1984

stan wojenny
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ZWIĄZEK

Patriotyczne spotkanie po-
koleń – tak można określić 
uroczyste posiedzenie 16 
listopada w sali Akwen 
Związku Solidarności Pol-
skich Kombatantów z oka-
zji 93 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Gośćmi środowiska 
kombatantów byli laure-
aci konkursu muzyczne-
go dla dzieci i młodzieży 
„Orlęta pieśni polskiej”.

Koncert dla uzdolnionej 
muzycznie młodzieży, 
zainteresowanej tematy-

ką patriotyczną, zorganizowa-
ły ZSPK oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Armii Krajowej pod 
patronatem Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Wśród laureatów znaleźli 
się soliści i zespoły ze szkół ca-
łego województwa pomorskie-
go, w tym z Gdańska, Gdyni, 
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Maciej Płażyński patronem Swinga

Uroczystość nadania imienia macieja Płażyńskiego kolejnemu 
gdańskiemi Swingowi miała miejsce 4 listopada br. 

Od Piłsudskiego do „Solidarności” 

Jabłowa i Pucka. Zwycięzcom 
pamiątkowe dyplomy i statuetki

wręczyli przedstawiciele władz
ZSPK oraz Krzysztof Dośla. 

Przewodniczący Zarządu Regio-
nu Gdańskiego wręczył również 
wyróżnienia przedstawicielom
placówek oświatowych, które od 
lat w sposób szczególny angażu-
ją się w patriotyczne wychowanie 
młodzieży oraz pomoc środowi-
skom kombatanckim. Nagro-
dzone szkoły to: Zespół Szkół 
Architektonicznych z Gdańska, 
Zespół Szkół Kształcenia Spe-
cjalnego z Gdańska oraz Szkoła 
Podstawowa nr 26 z Gdyni.

– Oni są dowodem, że nasze 
życie nie zostało zmarnowane
– mówili o laureatach konkursu 
„Orlęta pieśni polskiej” zgroma-
dzeni w sali Akwen kombatanci. 
Nie były to jedyne wyróżnienia 
tego dnia. Osoby szczególnie 
zasłużone dla środowiska kom-
batanckiego i upamiętniania hi-
storii Polski zostały odznaczone
Krzyżami Marszałka Piłsud-
skiego, przyznawanymi przez 
Zarząd Główny Związku Soli-

darności Polskich Kombatantów. 
Krzyże otrzymali: Władysław 
Bulewicz, Franciszek Górli-
kowski, Danuta Krystoszek, 
Marek Niedźwiedzki i Kon-
stanty Rosner.

Gośćmi spotkania byli m.in. 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego Hanna Zych-
-Cisoń oraz dyrektor oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej
w Gdańsku dr hab. Mirosław 
Golon. Ten ostatni, przypomi-
nając patriotyczny i propań-
stwowy model wychowania
funkcjonujący w II Rzeczypo-
spolitej, podkreślił historycz-
ną ciągłość walki o wolność 
w Polsce. – Bez pokolenia 
osób wychowanych w II RP 
nie byłoby Armii Krajowej, 
Polskiego Państwa Podziem-
nego, kombatantów II wojny 
światowej oraz „Solidarności” 
– powiedział historyk z IPN.

Adam Chmielecki

Patriotyczne spotkanie pokoleń.

– Wojskowe sądy rejono-
we nie tylko skazały na 
śmierć bądź długoletnie 
więzienie tysiące osób, 
były także przeniesio-
nym wprost ze Związku 
Sowieckiego elementem 
systemu zastraszania spo-
łeczeństwa – powiedział 
dr hab. Mirosław Golon, 
dyrektor gdańskiego od-
działu Instytutu Pamię-
ci Narodowej, podczas 
uroczystości odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej 
ofiary WSR w Gdańsku.

Tablica zawisła 10 listo-
pada na budynku przy 
ul. Stefana Batorego 

5 w Gdańsku Wrzeszczu, 
gdzie w latach 1946-1955 
mieściła się siedziba Woj-
skowego Sądu Rejonowe-

„Solidarność” upamiętniła ofiary sądów wojskowych 
go. Inicjatorem upamiętnie-
nia ofiar komunistycznego
reżimu był Związek Solidar-
ności Polskich Kombatantów. 
Wśród delegacji składających 
kwiaty pod nową tablicą byli 
również przedstawiciele Za-
rządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, prze-
wodniczący Krzysztof Dośla 
i członek Prezydium Bogdan 
Olszewski. 

Wojskowe sądy rejonowe 
działały w każdym mieście wo-
jewódzkim przez pierwszą de-
kadę po zakończeniu II wojny 
światowej. Stanowiły kopię roz-
wiązań sowieckich. Także wielu 
sędziów pracujących w tych pla-
cówkach stanowili Polacy prze-
niesieni do nich wprost z ZSRR.
Obecnie sędziów WSR oskarża 
się o łamanie prawa, m.in. tak 
zwane mordy sądowe.

We d ł u g  b a d a ń  I P N 
gdański sąd skazał około 4 
tysięcy osób, w tym więk-
szość na wielomiesięczne 
lub wieloletnie pozbawienie 
wolności. Co najmniej połowę 
z nich stanowili więźniowie
polityczni, np. członkowie 
powojennego podziemia nie-
podległościowego lub osoby 
głoszące poglądy niezgodne z 
linią komunistycznych władz
– skazywano je za tzw. szep-
tankę. Prawdopodobnie jednak 
osób skazanych z powodów 
politycznych było więcej niż 
podają oficjalne statystyki.
Częsta była bowiem prakty-
ka, jak podkreślił Mirosław 
Golon, wmanipulowywania 
w przestępstwa o charakterze
kryminalnym osób, których 
komuniści chcieli się pozbyć z 
powodów politycznych.

Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Gdańsku skazał na karę 
śmierci około 60 osób. Wy-
rok wykonano w 38 przypad-
kach. Najbardziej znaną ofiarą
jest „Inka” , czyli Danuta 

Siedzikówna, sanitariuszka V 
Wileńskiej Brygady Armii Kra-
jowej, rozstrzelana przez woj-
skowy pluton egzekucyjny w 
sierpniu 1946 r. w wieku 18 lat.

Adam Chmielecki

Tablica zawisła 10 listopada na budynku przy ul. Stefana 
Batorego 5 w Gdańsku Wrzeszczu. 

– Miasto Gdańsk było dla 
mojego męża małą oj-
czyzną. Cieszę się, że ten 
pędzący tramwaj będzie 
przypominał mieszkańcom 
jego osobę – powiedziała 
Elżbieta Płażyńska, żona 
śp. Macieja Płażyńskie-
go, podczas uroczystości 
nadania imienia byłego 
marszałka Sejmu nowemu 
gdańskiemu tramwajowi. 
Uroczystość miała miejsce 
4 listopada na przystanku 
koło Urzędu Miejskiego. 

Pojazd Pesa Swing 120NaG 
o numerze bocznym 1041, 
noszący imię Macieja Pła-

żyńskiego, nie będzie przypisany 

(później „Gdańsk”), w której 
pracę znalazło wielu działaczy 
solidarnościowej opozycji. Po 
1989 r. był wojewodą gdań-
skim, marszałkiem Sejmu i 
wicemarszałkiem Senatu oraz 
przewodniczącym Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”. 
Przez całą karierę polityczną 
wspierał działania NSZZ „So-
lidarność”. W województwie 
pomorskim szczególnie blisko 
współpracował z Sekcją Regio-
nalną Kolejarzy Regionu Gdań-
skiego, komisjami zakładowymi 
i międzyzakładowymi w sektorze 
stoczniowym oraz byłymi działa-
czami „Solidarności” skupionymi 
w Stowarzyszeniu „Godność”.

Adam Chmielecki
i kierował Spółdzielnią Usług 
Wysokościowych „Świetlik” 

do kolejnej linii, będzie można 
go spotkać na wszystkich trasach
tramwajowych w Gdańsku.

Swoich patronów ma już 
około 30 tramwajów w grodzie 
nad Motławą. O nadaniu imie-
nia śp. Macieja Płażyńskie-
go kolejnemu zdecydowali 
mieszkańcy Gdańska w spe-
cjalnym głosowaniu na stro-
nie internetowej magistratu.

Maciej Płażyński zginął tra-
gicznie w katastrofie pod Smo-
leńskiem 10 kwietnia 2010 r. Z 
opozycją antykomunistyczną
skupioną wokół „Solidarności” 
związał się na początku lat 80. 
Był działaczem Ruchu Młodej 
Polski i przewodniczącym Nie-
zależnego Zrzeszenia Studen-

tów na Uniwersytecie Gdańskim. 
W drugiej połowie lat 80. założył 
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Bo wolność krzyżami się 
mierzy – śpiewali polscy 
żołnierze tułacze w bal-
ladzie o czerwonych ma-
kach pod Monte Cassino. 
I marzyła się im wolność, 
marzyła się Polska wolna 
i czysta jak łza – jak śpie-
wali żołnierze wyklęci wi-
leńskiej V Brygady AK. 

Cywilizacja Zachodu, do 
której należy Polska, 
jest oparta na Ewange-

lii i na dekalogu. Krzyże stoją
na polskiej drodze do wolno-
ści. Stoją dumnie w Poznaniu, 
by czcić robotnicze powstanie
z 1956 r., w Gdańsku i w Gdy-
ni, by pamięć o Grudniu 1970 
roku nie zginęła. Formę krzy-
ża ma najważniejsze polskie 
odznaczenie bojowe Virtuti 
Militari. Krzyż towarzyszył 
tym, którzy wbrew wszystkie-
mu, wbrew realnej polityce, 
stawiali wszystko na jedną
kartę – na ojczyznę wolną. 
Poczynając od konfederatów 
barskich,  postać ks. Ignacego 
Skorupki, bohatera kontrata-
ku Legii Akademickiej pod 
Ossowem w 1920 roku, po-
przez żołnierzy pól bitewnych 
II wojny światowej i żołnierzy 
wyklętych, aż po ks. Jerzego 
Popiełuszkę. To o krzyż upo-
mnieli się na początku lat 60. 
robotnicy Nowej Huty.   

„Solidarność”  
silna wiarą

Kiedy rodziła się „Solidar-
ność” latem 1980 roku, też krzyż 
towarzyszył robotnikom prote-
stującym przeciwko systemowi
i upominającym się o godność. 
17 sierpnia 1980 roku przy 
bramie głównej stoczni od-
prawiona została msza święta
przez księdza Henryka Jankow-
skiego, prałata gdańskiej parafii
św. Brygidy. Po mszy na placu 
przed bramą, gdzie w 1970 
roku strzelano do robotników,
stanął drewniany krzyż upa-
miętniający ofiary Grudnia ’70.
W gdyńskiej stoczni odprawio-
na została msza przez księdza
Hilarego Jastaka. By złamać
solidarność załóg z Międzyza-
kładowym Komitetem Strajko-
wym, dyrekcje poszczególnych 
zakładów prowadziły rozmowy 
z załogami. Z kolei, by pokazać 
jedność, determinację i solidar-
ność, o godzinie 17 tego dnia 
rozpoczęła się wspólna modli-
twa za strajkujących i ich ro-
dziny, którą poprowadziły dwie 
dzielne dziewczęta – Magdale-
na Modzelewska i Bożena Ry-
bicka z Ruchu Młodej Polski. 
Na bramie stoczni ludzie umie-
ścili  wizerunki Matki Boskiej 
i portret Jana Pawła II.  

Kapłani „Solidarności”

W stanie wojennym jedyną
legalną formą protestu stały się
uroczystości religijne. W cie-
niu krzyża chronili się też ci, 
którzy dzisiaj nie widzą dla 

tego symbolu miejsca w życiu 
publicznym. Ksiądz Jerzy Po-
piełuszko, bohaterski skromny 
kapłan, związany z „Solidar-
nością” od sierpnia 1980 roku, 
odprawiał w Warszawie msze 
za ojczyznę, gromadzące ty-
siące spragnionych wolności. 
Tak czynili też inni księża da-
jący wsparcie „Solidarności”, 
jak Stanisław Małkowski, 
Hilary Jastak, Stanisław 
Suchowolec, Henryk Jan-
kowski, Stefan Niedzielak 
i dziesiątki innych kapłanów, 
jak ksiądz Teofil Bogucki, 
niegdyś proboszcz parafii św.
Stanisława Kostki. 3 listopada
1984 r. odbył się pogrzeb ka-
pelana „Solidarności”. Dzisiaj 
w pisemku, wydawanym przez 
posła do polskiego Sejmu, pi-
suje morderca ks. Popiełuszki, 
oficer SB, który kapłanowi nie
dał żadnych szans na tamie pod 
Włocławkiem. Jego popleczni-
cy i sam tenże poseł od „Fak-
tów i Mitów” chcą , by krzyż 
– dar ojców paulinów z Jasnej 
Góry i matki ks. Jerzego Ma-
rianny Popiełuszko – zniknął 
z sejmowej sali, a w ślad za tym 
i z innych pomieszczeń. To do-
prawdy znak czasów. 

 – Dość tej recydywy walki 
z krzyżem, bo my już to prze-
żywaliśmy po 1945 roku przez 
pół wieku. Nie jesteśmy ludź-
mi drugiej kategorii, za jakąś 
wydumaną awangardą. Dość 
rugowania krzyża z przestrzeni
publicznej, bo to jest nawią-
zanie do ostrego, surowego
antyklerykalizmu z czasów 
rewolucji francuskiej. Po niej 

była rewolucja październikowa 
i lata bolszewii. Dość też dziele-
nia Polaków na ludzi pierwszej 
i drugiej kategorii, na awangar-
dzistów i moherowców – mówił
11 Listopada podczas mszy św.
z okazji Święta Niepodległości 
w gdańskiej bazylice Mariac-
kiej abp Sławoj Leszek Głódź. 

Sejmowy krucyfiks

We Włoszech (podobnie 
jak w Szwajcarii) krzyż wisi 
w salach sądowych z napisem 
„Prawo jest równe dla wszyst-
kich”. Chrześcijański symbol 
wiary, odkupienia i miłości 
nie wziął się w Sejmie znikąd. 
Zawiesili go w sali sejmowej 
związkowcy, posłowie Akcji 
Wyborczej Solidarność, To-
masz Wójcik i Piotr Krutul 
19 października 1997 r.  

– Czy zawieszając krzyż 
w domu lub w miejscu pracy 
musimy pytać kogokolwiek 
o zgodę? Jest to podstawowe
prawo każdego człowieka, by 
tak prywatnie, jak i w przestrze-
ni publicznej mógł swobodnie 
wyrażać swoje przekonania re-
ligijne – wspomina poseł Wójcik 
w „Naszym Dzienniku”. 

Jeśli Boga nie ma, 
wszystko wolno

Szermierze „tolerancji” 
chcą ten krzyż usunąć, wy-
rugować z przestrzeni pu-
blicznej. W historii najnowszej
zawsze kończyło się to tragicz-
nie. Bolszewicy dopuścili się 
w imię budowy nowego ładu 

zbrodni na niewyobrażalną 
skalę w Rosji i w innych pań-
stwach podbitych. Ten dramat
rozpoczął się od walki z krzy-
żem podczas rewolucji francu-
skiej i rozprawy z powstaniem
chłopskim w Wandei. 

Pod hasłem walki z Kościo-
łem w „demokratycznej republi-
ce” Hiszpanii w latach 30. XX 
wieku rewolucjoniści wspierani 
przez Stalina zamordowali 12 
biskupów, 4194 księży, 2365 za-
konników, 283 zakonnice i dzie-
siątki tysięcy wiernych, niszcząc 
blisko dwa tysiące świątyń 
i kaplic. Hiszpania pod rząda-
mi socjalistów z José Luisem 
Rodríguezem Zapatero rów-
nież przystąpiła do rugowania
krzyża – z żałosnym skutkiem. 
Hiszpanie niedawno wybierali 
nowy skład Kortezów i nowego 
premiera. Zapatero bowiem po-
grążył kraj w niebywałym kryzy-
sie, z 22-procentowym bezrobo-
ciem, z rzeszą młodych ludzi bez 
pracy. Zrealizował jednak swoje 
obyczajowe projekty, jak lega-
lizacja związków partnerskich, 
laicyzacja Hiszpanii, in vitro, 
liberalizacja przerywania ciąży 
i ochrona praw zwierząt. Po jego 
niespełna ośmiu latach rządów to 
prawicowa Partia Ludowa będzie 
wyciągała kraj z kryzysu. 

Tak zwana neutralność świa-
topoglądowa państwa to nic
innego, jak narzucenie nowej 
antyreligii, w której dopuszcza 
się wszelkie dewiacje, ale nie 
toleruje się wiary i prawa do jej 
publicznego wyznawania.  

–  K r z y ż  m a  m i e j s c e 
w przestrzeni publicznej, bo

„PAŃSTWO NEUTRALNE”  
narzuca nową antyreligię 

Krzyż towarzyszył tym, którzy wbrew wszystkiemu, wbrew realnej polityce, stawiali wszystko na jedną kartę.  
Zakończenie strajku – sierpień 1988.
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Tak zwana 
neutralność 
światopoglądo-
wa państwa to
nic innego, jak 
narzucenie no-
wej antyreligii, 
w której dopusz-
cza się wszelkie 
dewiacje, ale 
nie toleruje się 
wiary i prawa do 
jej publicznego 
wyznawania.  
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sam Jezus Chrystus nauczał 
publicznie i został publicznie 
za to skazany, a nie za swoje 
prywatne rozmowy w domu 
– mówił niedawno przed Sej-
mem przedstawiciel stowa-
rzyszenia Krucjata Młodych 
Maciej Maleszyk.  

Ten spór o miejsce krzyża 
w przestrzeni publicznej nabrał 
znaczenia latem 2010 roku. 
Drewniany krzyż sprzed Pała-
cu Prezydenckiego w Warsza-
wie, ustawiony przez harcerzy 
15 kwietnia 2010 r., w pięć dni 
po katastrofie w Smoleńsku, dla 
uczczenia pamięci jej 96 ofiar, 
stał się przedmiotem gorszącego 
sporu.  Nim krzyż trafił do Ka-
plicy Loretańskiej kościoła św. 
Anny w listopadzie 2010 r., był 
niemym świadkiem obelżywych 
ataków na jego obrońców. Rubi-
kon został przekroczony. 

Dlaczego „Solidarność” 
broni krzyża

Krzyż to dla Związku stre-
fa symboliczna. W  Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
w czasie strajku w sierpniu 1980 
r. wisiał krzyż. W marcu tego 
roku został przywrócony na swo-
je miejsce. Alicja Kowalczyk 
ze stowarzyszenia „Solidarni 
z Kolebki”, jedna z inicjatorek 
ponownego powieszenia krzyża 
w Sali BHP, twierdzi, że po raz 
pierwszy krzyż w tym miejscu 
był zawieszony w 1970 roku 
podczas strajku.  

– Krzyż jest niepozorny, 
a wywołał tyle zamieszania 
w 1980 roku i stał się symbo-
lem wielkich zmian; spowodo-
wał, że ludzie w czasie strajku 
uwierzyli, że można coś w Pol-
sce zmienić po kilkudziesięciu 
latach rządów totalitarnej wła-
dzy komunistycznej – przy-
pomniał podczas poświęcenia 
symbolu przewodniczący „So-
lidarności” Regionu Gdańskie-
go Krzysztof Dośla.  

 NSZZ „Solidarność” stanął 
w obronie krzyża w polskim ży-
ciu publicznym, składając hołd 
błogosławionemu księdzu Jerze-
mu Popiełuszce w 27 rocznicę 
śmierci kapłana. To związkow-
cy zwrócili uwagę, że wrogowie 
symbolu wiary chrześcijańskiej 
korzystają z wolności wywal-
czonej przez opozycję w imię 
wartości tej wiary.  

Krzyż to symbol polskości, 
ale również przynależności 
naszego kraju do świata chrze-
ścijaństwa i kręgu kultury euro-
pejskiej. To znak, w obronie któ-
rego wielu Polaków poświęciło 
wolność, a często i życie. Pod 
krzyżem schronienie znajdo-
wała demokratyczna opozycja 
lat 80. Dziś wszyscy – również 
wrogowie krzyża – korzystają 
z wywalczonych wówczas praw 
i wolności – przeczytaliśmy 
w związkowym oświadczeniu.

– Jan Paweł II pytał, co zro-
bimy z wolnością. Dziś wro-
gowie krzyża jej nadużywają. 

Upadek PRL-u i totalitarnego 
komunistycznego reżimu doko-
nał się za sprawą „Solidarności”, 
która narodziła się z portretami 
Matki Boskiej i Jana Pawła II na 
bramach strajkujących zakładów. 
Modlący się robotnicy zadziwi-
li cały świat  – stwierdził były 
przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” Janusz Śniadek, a na 
portalu Salon24.pl Śniadek dopi-
sał: Brak krzyża nie jest neutral-
ny światopoglądowo. Pustka nie 
jest obojętna religijnie. Pustka 
jest też wyznaniem wiary. Wiary 
w to, że Boga nie ma.

Ateizm przegrywa 

W marcu 1984 r. ucznio-
wie Zespołu Szkół Rolniczych 
w Miętnem k. Garwolina roz-
poczęli strajk okupacyjny. 
Chcieli bronić krzyży usu-
niętych przez dyrektora. Pod 
szkołę przybyły oddziały 
ZOMO. Młodzież nie ustąpi-
ła. Sześciuset uczniów rzuci-
ło wyzwanie władzy. „Wojny 
o krzyże” toczyła młodzież 
we Włoszczowej, w Malbor-
ku, Lidzbarku, Głogowie. 
W szkołach średnich Torunia 
pojawiły się plakaty: „Nigdy 
przed mocą nie ugniemy szyi”, 
„My chcemy Boga w książce, 
w szkole” oraz „Tylko pod 
tym krzyżem, tylko pod tym 
znakiem, Polska jest Polską, 
a Polak Polakiem”. 

Polacy to naród od tysią-
ca lat włączony w krwiobieg 
kultury chrześcijańskiej. Żad-
ne siły nie mogły tego stanu 
rzeczy zmienić, angażując 
– jak pisał Norwid – Ogromne 
wojska, bitne generały/Policje 
– tajne, widne i dwupłciowe/
Przeciwko komuż tak się po-
jednały? Przeciwko kilku my-
ślom... co nienowe. 

W 1979 roku krakowski kar-
dynał Karol Wojtyła, ksiądz 
i filozof, został wyniesiony na 
Stolicę Piotrową i przyjął imio-
na Jan Paweł II. Do przełomu 
poprowadził Polskę też wielki 
mąż stanu ks. Stefan Kardy-
nał Wyszyński. Wystarczyły 
papieskie pielgrzymki i to, że 
zobaczyliśmy, ilu nas jest, po-
liczyliśmy się przez tę z 1979 
roku i przez krzyż na placu Zwy-
cięstwa, przez ponury rok 1983, 
a szczególnie przez pielgrzymkę 
w 1987 r. Ojciec Święty przygo-
towywał Polaków do wolności. 

– Chrzest, który w ciągu 
całego milenium przyjmowały 
pokolenia naszych rodaków, nie 
tylko wprowadzał ich w tajem-
nicę śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa, nie tylko czynił 
dziećmi Bożymi przez łaskę, ale 
znajdował stale bogaty rezonans 
w dziejach myśli, w twórczości 
artystycznej, w poezji, muzyce, 
dramacie, plastyce, malarstwie 
i rzeźbie – mówił Jan Paweł II 
w przemówieniu do młodzieży 
zgromadzonej na Wzgórzu Le-
cha 3 czerwca 1979 r.

Artur S. Górski

Związkowcy z SREiR Regionu Gdańskiego przy relikwiarzu 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, od lewej: Józef Gorczyca, Jan 
Obuchowski, Henryk Żuchowski, Zbigniew Lachowicz, 
Włodzimierz Laskowski. Warszawa, 19 sierpnia 2011 r.

1 maja 2011 r. związkowcy 
z Regionu Gdańskiego ofi-
cjalnie przejęli wartę przy 
grobie błogosławionego 
męczennika ks. Jerzego Po-
piełuszki w Warszawie. 19 
i 20 sierpnia 2011 r. tę straż 
pełniła grupa emerytów 
z Koła Gdańskiej Stoczni 
Remontowej z Sekcji Re-
gionalnej Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego. 

Dzień i noc

27 lat temu, 3 listopada 1984 
r., odbył się pogrzeb ks. Jerze-
go Popiełuszki. Od tego czasu 
dzień i noc przy grobie śp. ks. 
Jerzego, obok kościoła św. 
Stanisława Kostki w Warsza-
wie, czuwa straż porządkowa, 
w skład której wchodzą ludzie 
zorganizowani w Kościelnej 
Służbie Porządkowej pochodzą-
cy z różnych parafii i środowisk 
z całej Polski, między innymi 
członkowie „Solidarności”. 

„Solidarność” kontynuje 
służbę

– Do 2010 r. członkowie „Soli-
darności” czuwali przy grobie nie-
oficjalnie, natomiast od maja 2011 
r. nasz Związek oficjalnie przejął 
straż – informuje Aleksander 
Piwoński, krajowy koordynator 
straży przy grobie ks. Jerzego Po-
piełuszki. Na KZD we Wrocławiu 
w 2010 r. przedstawiciel Regionu 
Gdańskiego zaproponował, by 
Związek oficjalnie pełnił wartę 
przy grobie bł. ks. Jerzego i Kra-
jowy Zjazd Delegatów wystoso-
wał apel do wszystkich regionów 
o kontynuowanie służby. W poro-
zumieniu z regionami i branżami 
został skompletowany skład wart 
i przygotowany roczny harmono-
gram służby. Pierwsi przy grobie 
ks. Jerzego Popiełuszki byli związ-
kowcy z Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

– Zorganizowanie takiej służ-
by to nasza powinność wobec ks. 
Jerzego, kapłana, który oddał ży-
cie za nasz związek – wyjaśnia 
Ewa Zydorek, sekretarz Komi-
sji Krajowej. – Nie chodzi tylko 
o zwykłą obecność przedstawi-
cieli NSZZ „Solidarność” przy 
grobie. Nasza warta to również 

świadectwo, jak wyjątkowym 
człowiekiem był ks. Jerzy – do-
daje Ewa Zydorek.

Krzysztof Żmuda, regio-
nalny koordynator straży z Re-
gionu Gdańskiego opowiada, że 
działacze związkowi z Gdańska 
i okolic jeździli do Warszawy 
pełnić wartę już od 1985 r., czy-
nili to jako Bractwo Oblatów 
Świętej Brygidy. – Teraz, gdy 
Związek przejął służbę oficjal-
nie, jeździmy jako reprezentan-
ci Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, dbamy o ład 
i porządek, czuwamy, aby nikt 
nie zbezcześcił tego świętego 
miejsca, pomagamy w pracach 
porządkowych i w zabezpiecza-
niu uroczystości – podkreśla 
Krzysztof Żmuda.  

Emeryci z Regionu 
Gdańskiego

19 sierpnia 2011 r. o godzinie 
12 w południe straż przy grobie 
bł. ks. Jerzego przejęli delegaci 
z Koła Gdańskiej Stoczni Re-
montowej z SEiR NSZZ „Soli-
darność” Regionu Gdańskiego: 
Józef Gorczyca, Jan Obuchow-
ski, Włodzimierz Laskowski, 
Zbigniew Lachowicz, Kazi-
mierz Butkiewicz, Henryk Żu-
chowski i Mieczysław Lewan-
dowski. Przybyłych przywitał ks. 
kanonik Tadeusz Bożełko. 

– Pełniliśmy służbę 19 i 20 
sierpnia 2011 r. Oprócz warty 
przy grobie i czuwaniu, by piel-
grzymi zachowywali się godnie, 
wykonywaliśmy prace porządko-
we – wspomina Józef Gorczyca, 
współorganizator tego wyjazdu. 
– Ten pobyt był wyjątkowo uro-
czysty i wzruszający, ponieważ 
uczestniczyliśmy w wystawieniu 
relikwii bł. ks. Jerzego. Było to 
dla nas ogromne przeżycie – do-
daje Józef Gorczyca.

Barbara Ellwart

SENIORZY

Straż przy grobie 
błogosławionego ks. Jerzego
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HARMONOGRAM STRAŻY 
Emerytów i Rencistów z Regionu Gdańskiego
 19.05.2012 r. – Koło EiR NSZZ „S” Gd. Stoczni „Remon-

towa” SA.
 19.09.2012 r. – Koło EiR NSZZ „S” Gd. Stoczni „Remon-

towa” SA.
 19.08.2012 r. – Reg. Sekcja EiR NSZZ „S” Regionu Gdań-

skiego

Przy grobie bł. ks. Jerzego grupa związkowców z Regionu 
Gdańskiego, która oficjalnie jako pierwsza 1 maja 2011 r. 
przejęła służbę przez Związek; od lewej stoją: Zygmunt 
Błażek, Jadwiga Błażek, Jacek Marcinkowski, Andrzej 
Siewrug, Krzysztof Żmuda, Andrzej Mielewczyk, Leszek Troć, 
Zbigniew Olejnik oraz ks. Tadeusz Bożenko – proboszcz 
parafii św. S. Kostki, kustosz muzeum bł. ks. Jerzego i Jan 
Marczak – gówny dowódca służb od listopada 1984 r., 
świadek w procesie beatyfikacji bł. ks. Jerzego.
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KULTURA

Te uwagi zapisuję na marginesie filmu „Baby są jakieś inne”. Poszedłem, mimo że recenzje
(m.in. w tygodniku „Uważam Rze”) nie były zbyt obiecujące. No, ale skoro reżyserem był Marek 
Koterski, to trudno nie pójść. Co by nie powiedzieć, reżyser „Dnia świra” wyrobił sobie markę 
na polskim, nie tak znowu bogatym, rynku filmowym. A w tym filmie, ze znakomitą rolą Marka
Kondrata, pokazano kwintesencję problemów, neuroz, jakie nie są obce wielu z nas.

przybiera formy wręcz jakiegoś 
obojnactwa. Jeżeli się tego nie 
widzi, to pozostaje narzekanie,
frustracje. Tacy jesteśmy, bę-
dziemy? I jak mają się w tym 
odnajdywać faceci, którzy cenią 
dyskrecję, szczególnie wobec 
kobiet, rodem z najlepszych 
westernów?

Co ja tu robię i z czego 
się śmiejecie…

Wśród takich rozważań 
wychodzi się z kina. Ale to nie 
wszystko, bo wśród zapowiedzi
pojawiają się migawki jesien-

A mamy zupełnie inne wzo-
ry. Przecież czujemy głębszą 
prawdę bohatera granego przez 
Charliego Chaplina w „Dyk-
tatorze”, Bogumiła Kobielę 
w „Zezowatym szczęściu”, 
Zbigniewa Zamachowskie-
go w „Zawróconym”. Wyjść 
od losu człowieka, który nie 
zawsze musi być tak drama-
tyczny jak w znanym opowia-
daniu Szołochowa. Najczęściej 
komedia i dramat idą ze sobą 
w parze, przeplatają się, mimo 
że zazwyczaj tego sami nie do-
strzegamy. Innym źródłem do-
brej komedii może być ciekawy 

Dlaczego nie chodzę 
na polskie KOMEDIE 

Film „Baby są jakieś inne” 
już w samym tytule nasu-
wa skojarzenia, że będzie 

właśnie o nich. I tak w rzeczy-
wistości jest, chociaż z drugiej
strony wiele też mówi o hory-
zontach myślowych, wrażliwo-
ści recenzujących je facetów. 
Oto jedzie dwóch bohaterów 
– w tych rolach bardzo dobry 
Robert Więckiewicz i mniej 
przekonujący Adam Worono-
wicz – kolejne wcielenie Adasia 
Miauczyńskiego. Tym razem 
jako inteligent z naukowym za-
cięciem, a to podający, ile słów 
średnio wypowiada kobieta 
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22 listopada w sali Akwen
zabrakło miejsc na spotkaniu 
z ks. Tadeuszem Isakowi-
czem-Zaleskim. Pokazuje to, 
jak wielką  popularnością wśród 
gdańszczan i członków „S” 
cieszy się tematyka historycz-
na. Ks. Isakowicz opowiedział 
o swojej najnowszej książce pt. 
„Nie zapomnij o Kresach”. Dys-
kutowano także o rozliczeniu 
z komunistyczną przeszłością.
Zdaniem duchownego, jego brak 
jest jednym z najważniejszych
źródeł problemów w wielu dzie-

dzinach życia III RP, także go-
spodarki. Ks. Isakowicz powołał 
się na przykład Niemiec, gdzie 
niedawno przedłużono działanie 
Instytutu Gaucka,  badającego
akta służby bezpieczeństwa b.
NRD (Stasi). Zdradził również, 
że inspiracją do powstania jego
najgłośniejszej książki „Księża 
wobec bezpieki” były rozmowy 
podczas obchodów XXV rocz-
nicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych.

(ach)

Spotkania 
z historią

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w sali Akwen.
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dziennie, a to o ich połącze-
niach mózgowych. I przekli-
nający, prawie jak jego partner 
w podróży. Trochę to razi i to 
nie tylko dlatego, że pojawia 
się w ustach bohatera odtwa-
rzającego jeszcze nie tak daw-
no rolę błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki. Kobiety 
są rzeczywiście inne i w tym 
trzeba widzieć siłę. Podobnie 
razi pokłon oddawany nowej 
religii, czyli tak naprawdę jej 
brakowi, czego dowodem jest
fragment – rozważanie o tym, 
do kogo ostatnie słowa kierował
Jan Paweł II. Czy duch „gorzel-
nianego potentata z Biłgoraja”, 
jak nazwał ktoś powyborczego 
bohatera mediów, będzie unosił 
się w tej kadencji nad każdym 
filmem czy programem?

Można mówić, że trzeba 
kochać mężczyzn (któż nie lubi 
być kochany, to prawda ponad-
płciowa), można wygłaszać takie 
mądrości, jak: kobieta przestaje
być kobietą. A my to co? Cho-
dzące ideały? Następuje coraz
większa zamiana ról, w domu, 
w pracy, uczuciach, co czasami 

nych tzw. hitów. Zaprasza się 
do kin między innymi na pol-
skie komedie „Listy do M.” czy
na „Wyjazd integracyjny”.

Nie pójdę, bo coraz bardziej 
brakuje mi w filmach, a kome-
dia nie jest łatwym gatunkiem,
jakiegoś bardziej całościowego 
pomysłu na ciekawą intrygę, 
na głównego bohatera, na jego 
życiowe uwikłanie. Co chce-
my powiedzieć, jaką narrację 
(by użyć języka współczesne-
go PR politycznego) chcemy 
narzucić widzowi, wciągnąć 
go w tę opowieść? Tego nie 
załatwi nawet sto śmiesznych
skeczów, gagów, powiedzonek 
zgromadzonych w jednym fil-
mie, jeżeli nie towarzyszy mu 
głębszy pomysł na całość. Ina-
czej idziemy jak na kabareton. 
Podobnie jak pospieszny mon-
taż, czasami przerysowana do 
granic infantylności gra akto-
rów,  wstawiane na siłę tzw.
sceny łóżkowe, jakieś osoby 
oklejone makijażem i przy-
milnym uśmiechem. To jest
sztuczne, jak wydmuszki, jak 
część telenoweli.

pomysł, intryga, dobra pointa, 
jak w „Żądle” czy „Seksmisji”. 
Tego dzisiaj brakuje. 

Oczywiście, każdy z nas 
ma inny pomysł na spędzenie 
wolnego czasu. Dlatego też nie 
chcę tymi uwagami narzucać 
swego zdania, co najwyżej coś 
przypomnieć, podsunąć pod 
rozwagę. Dodam, iż podczas 
oglądania filmu, tak jak w ży-
ciu, zazwyczaj są dwa momen-
ty trudne dla widza.
 Pierwszy, kiedy stawia-

my sobie pytania rodem z Mi-
kołaja Gogola: Z CZEGO SIĘ 
ŚMIEJĘ? Czy przypadkiem 
także nie z samego siebie?
 Drugi, gdy pojawia się 

pytanie: CO JA TU ROBIĘ? 
(to pytanie ma wymiar bardziej 
uniwersalny, bo odnosi się tak-
że do znajomości, pracy, udzia-
łu w polityce itd.)

I wtedy pojawia się ta dręczą-
ca umysł widza myśl, że chyba 
trzeba… podnieść się z fotela 
i wyjść. Bo nadmiar dowcipu 
także potrafi szkodzić.

Wojciech Książek

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

Biuro Prawne 

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

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

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

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

11-17 8.30-16 –

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

9-15 8.30-15.30

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

doradca prawny
Tomasz Gryczan 10-13.30 9-15

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

PRAWO

Od 23 października 2011 r. 
spadkodawca może wska-
zać osobę, która po jego 
śmierci odziedziczy kon-
kretnie wskazane skład-
niki majątku: mieszkanie, 
firmę, samochód. Pozwala 
na to zapis windykacyjny. 
To nowość w polskich prze-
pisach o dziedziczeniu. 

Przed nowelizacją przepi-
sów kodeksu cywilnego 
spadkodawca nie miał 

w zasadzie możliwości dyspo-
nowania na wypadek śmierci 
określonymi składnikami ma-
jątku. Wprowadzenie instytucji 
zapisu windykacyjnego miało 
stworzyć spadkodawcy moż-
liwość skutecznej dyspozycji 
majątkiem, a w zasadzie jego 
określonymi składnikami. 

Zaletą zapisu windykacyj-
nego jest jego prostota i zgod-
ność z wolą testatora. Zapis 
powoduje nabycie określonych 
przez spadkodawcę składników 
majątku z chwilą jego śmierci, 
zapisobiorca nie musi podejmo-
wać w związku z tym żadnych 
czynności. Nie jest zatem ko-
nieczne zawarcie dodatkowej 
umowy dla wywołania skutków 
obligacyjnych, co było koniecz-
ne w przypadku zapisu zwykłe-
go; skutki obligacyjne powstają 
z chwilą śmierci spadkodawcy. 
Dopiero zapis windykacyjny 
umożliwił szybkie nabycie 
określonych przedmiotów ma-
jątkowych (art. 9811 - 9814).

Obok zapisu windykacyj-
nego nadal funkcjonuje zapis 
zwykły; co istotne, ustawodaw-
ca stworzył możliwość skorzy-
stania z obu form dyspozycji 
majątkiem, a zatem zarówno  
zapisu zwykłego (o szerszym 
zakresie przedmiotowym), jak 
i zapisu windykacyjnego. Moż-
liwość skorzystania z zapisu 
windykacyjnego ograniczona 
została wymogiem sformu-

łowania go w testamentach 
mających formę aktu nota-
rialnego. 

Ponadto wprowadzone 
zmiany uelastyczniają zapo-
mnianą nieco instytucję wyko-
nawcy testamentu. Przez jego 
powołanie także spadkodawca 
uzyskuje pośredni wpływ 
na losy swojego majątku po 
śmierci. Wykonawca testamen-
tu wskazany przez spadkodaw-
cę może sprawować w okresie 
następującym bezpośrednio po 
jego śmierci zarząd nie tylko 
całym majątkiem spadkowym, 
ale także jego zorganizowaną 
częścią lub nawet określonym 
składnikiem. Ma to istotne zna-
czenie szczególnie wtedy, gdy 
w skład spadku wchodzi przed-
siębiorstwo lub gospodarstwo 
rolne. Wówczas nawet przej-
ściowy brak osoby uprawnio-
nej do podejmowania czynności 
zarządu może doprowadzić do 
ich rozkładu lub utraty wartości. 
Dzięki powołaniu wykonawcy 
testamentu testator wskazuje 
osobę, która będzie zarządzać 
jego majątkiem nawet do działu 
spadku (art. 9861 k.c.).

W związku z wprowadze-
niem zapisu windykacyjnego 
modyfikacji wymagała także 
regulacja instytucji zachow-
ku. Przyjęto, iż przysporze-
nia dokonane przez testatora 
w drodze zapisów windyka-
cyjnych należy traktować na 
równi z darowiznami. Dlatego 
też przy obliczaniu zachowku 
uwzględnia się także wartość 
zapisów windykacyjnych 
(na podobnych zasadach jak 
w przypadku darowizn). Istot-
ne jest, że roszczenia z tytułu 
zachowku i roszczenia spad-
kobierców o zmniejszenie 
zapisów zwykłych i poleceń 
przedawniają się z upływem 
lat 5 od ogłoszenia testamen-
tu, a nie jak wcześniej po 3 
latach (art. 1007 k.c.).

Podsumowując, należy 
podkreślić, że stosowanie za-
pisu windykacyjnego uznaje 
się za wyjątek (regułą pozo-
staje zapis zwykły) i powin-
no wyraźnie wynikać z treści 
testamentu. Jeśli takiego wy-
raźnego zastrzeżenia brak, 
przyjmuje się, że zapis sfor-
mułowany w treści testamen-
tu jest zapisem zwykłym, 
niewywołującym skutków 
rzeczowych z chwilą śmierci 
spadkodawcy.

Oprócz powyżej przedsta-
wionych zmian w kodeksie 
cywilnym, wprowadzenie do 
polskiego prawa instytucji za-
pisu windykacyjnego powodu-
je konieczność znowelizowania 
kilku dalszych ustaw, m.in.:
 w ustawie o podatkach 

od spadków i darowizn  –  tak 
jak w przypadku nabycia 
w drodze spadku, zwolnienie 
od podatku nabycia w dro-
dze zapisu windykacyjnego 
w przypadkach określonych 
w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od spadków i daro-
wizn, obowiązujące przepisy 
przewidują ulgę podatkową 
w przypadku nieodpłatnego 
nabycia budynku lub lokalu 
mieszkalnego
 w ustawie o postępo-

waniu egzekucyjnym w admi-
nistracji  –  zmiana art. 57 § 
2 i 3 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji 
umożliwiająca kontynuowanie 
postępowania egzekucyjnego 
wobec osób, na których rzecz 
zostały uczynione zapisy win-
dykacyjne, w analogiczny spo-
sób jak w stosunku do spadko-
biercy zobowiązanego. 

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna: ustawa 
z dnia 18 marca 2011 r. 
o zmianie ustawy Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. nr 85 poz. 458)

Od 23 września 2011 r., czyli od daty wejścia w życie zmian 
w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, osoby uznane za 
całkowicie niezdolne do pracy i mające długi staż ubezpie-
czeniowy nie muszą już udowadniać, że pracowały bezpo-
średnio przed złożeniem wniosku o rentę.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem dla 
osoby, która utrzymywała się z pracy zarobkowej, ale ze 
względu na stan zdrowia jest zmuszona jej zaprzestać lub 

przynajmniej znacznie ograniczyć. 
Zgodnie z art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, renta 

z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który 
spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy (pkt 
1), ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (pkt 2), a jego 
niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych w pkt 3 
albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 

Konkretyzacją art. 57 ust. 1 pkt 2 jest art. 58 ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS, określający minimalną długość okresów składko-
wych i nieskładkowych, wymaganych do powstania prawa do renty 
dla poszczególnych grup wiekowych. Dla osób, które stały się nie-
zdolne do pracy powyżej 30 roku życia, ustawodawca w ust. 2 tego 
przepisu przewidział dodatkowy warunek, uzależniający powstanie 
prawa do renty od wykazania 5 lat okresów składkowych i nieskład-
kowych w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wnio-
sku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. 

Jeszcze przed nowelizacją ustawy, łagodniejsze warunki były 
wymagane od osób całkowicie niezdolnych do pracy, które mają 
okres składkowy i nieskładkowy wynoszący ogółem co najmniej 
20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna), w tym co najmniej 5 lat 
w ostatnim dziesięcioleciu. Takie osoby nabywały prawo do renty 
z tytułu niezdolności do pracy bez względu na to, kiedy stały się 
niezdolne do pracy, ponieważ nie stosowało się do nich przepisu 
art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

Aktualnie ustawodawca poszedł jeszcze dalej i wprowadził od 
23 września 2011 r. zmiany, powodujące, że osoba całkowicie 
niezdolna do pracy, która udowodniła okres składkowy wynoszący 
co najmniej 30 lat dla kobiety i 35 lat dla mężczyzny, ma prawo do 
renty z tytułu niezdolności do pracy bez względu na to, czy stała 
się niezdolna do pracy przed upływem 18 miesięcy od ustania 
ubezpieczenia lub innych okresów, wymienionych w art. 57 ust, 
1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak również bez 
względu na to, czy w ostatnim dziesięcioleciu ma co najmniej 
5-letni okres składkowy i nieskładkowy. W przypadku osób całko-
wicie niezdolnych do pracy, posiadających tak długi okres skład-
kowy, racjonalne było zrezygnowanie z dodatkowych warunków 
– tak ustawodawca uzasadnił projekt zmian ustawy.

Źródło: Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. nr 187 poz. 1112)

Maria Szwajkiewicz

Spadki po nowemuZmiany w rentach

55-letnia pracownica hiper-
marketu Auchan w Gdańsku 
została zwolniona, bo… zjadła 
ciastko warte 69 groszy. Kobie-
ta pracowała w firmie 13 lat, 
ostatnio na stanowisku kierow-
nika linii. Do zdarzenia doszło 
29 października. Pracownica 
tłumaczyła swój czyn wyjątko-
wym zmęczeniem fizycznym, 
które odczuwała tego dnia. 
Już 2 listopada związki zawo-

dowe w Auchan otrzymały od 
kierownictwa pismo z zapo-
wiedzią dyscyplinarnego zwol-
nienia pracownicy. Ostatecznie 
odeszła ona z firmy 21 listopada 
na mocy porozumienia stron. 
Przewodnicząca Komisji Od-
działowej NSZZ „S” w Auchan 
Gdańsk Ewa Wojtanowska 
podkreśla nieproporcjonalną 
reakcję pracodawcy w stosun-
ku do przewinienia – Nie ne-

Zwolniona za 69 groszy
gujemy, że pracownica złamała 
regulamin pracy. Pracodawca 
mógł jednak zastosować inne 
przewidziane kary, np. naganę, 
pozbawienie premii bądź degra-
dację na niższe stanowisko. Pra-
cowników w firmie nie traktuje 
się równo. Osoby na wyższych 
stanowiskach nie są karane za 
dużo większe przewinienia 
– konkluduje Wojtanowska.

(ach)

Biuro Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” to placówka otwar-
ta, każdy może skorzystać z jego usług. Zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9 do 15. Konsultacje z doradcą zawodowym są 
dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
Budynek „Solidarności”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 9, 
tel. 58 301 34 67, 58 308 43 47 biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

Biuro 
Pracy 
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Prawnik wyjaśnia §
PRAWO

Dziewięć lat temu, w październiku 2002 r., pracownicy 
Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej zorganizowali przed 
Urzędem Rady Ministrów w Warszawie manifestację 
w obronie ich zakładów. Policja łapała wtedy przypadko-
we osoby, niektórym postawiono zarzuty. Procesy ciągnęły 
się latami, ale nie wszystkie zostały zakończone. Przeciwko 
grupie pięciu stoczniowców dopiero się rozpoczyna.

manych znalazły się także oso-
by bardzo spokojne, nieskore 
do podejmowania walki, więc 
tym bardziej działania policji 
należy uznać za bulwersujące.

W trakcie trwających wiele 
lat procesów sąd uniewinnił 
siedem osób. Pozostałych pię-
ciu stoczniowców miało sta-
wić się w sądzie w Warszawie 
18 listopada. Manifestującym 
postawiono zarzut napaści na 
funkcjonariuszy. – Z naszej 
wiedzy i według materiałów 
zgromadzonych przez prokura-
turę wynika, że nie było wtedy 
poszkodowanych, nie ma też 
świadków zdarzenia – mówi 
Kuzimski.

Niestety, stoczniowcy po 
raz kolejny będą zmuszeni 

stawić się w sądzie w Warsza-
wie. Z powodu nieobecności 
jednego z manifestantów, nie-
należącego do „Solidarności”, 
sąd zdecydował o przesunięciu 
rozprawy na 25 stycznia.

– Koledzy są zdenerwowa-
ni, sprawa ciągnie się już tyle 
lat – mówi Kuzimski. – Jeden 
z nich, Tomasz Raumlin, 
mieszka w Norwegii. To na-
prawdę duży dla niego kłopot 
stawiać się na każde wezwa-
nie sądu. Chcieliśmy, aby 
przesłuchano kolegę podczas 
pierwszej rozprawy, ale nie-
stety nie było takiej woli sądu. 
Zgłosiliśmy też wyłączenie ze 
sprawy jednego z manifestan-
tów, nienależącego do naszego 
Związku, który na rozprawie 
był nieobecny.

Kuzimski przypomina, że 
prokuratura zwróciła się wte-
dy z zapytaniami do 2 tysięcy 
policjantów, 800 przesłuchano. 
Jeśli sąd zdecyduje, że będą 
oni po raz kolejny przesłuchi-
wani, sprawa może ciągnąć się 
następne kilka lat. 

– To naprawdę trudna sytu-
acja dla normalnych, niewin-
nych ludzi, nad którymi od tylu 
lat wisi widmo kary. Ci, któ-
rzy zostali uniewinnieni, zdają 
sobie sprawę, że bez pomocy 
prawnej Zarządu Regionu 
Gdańskiego ich sytuacja mo-
głaby wyglądać dziś zupełnie 
inaczej. Bo nie stać by ich było 
na pomoc prawnika podczas 
wieloletnich procesów – oce-
nia Kuzimski.

(zola)

PO DZIEWIĘCIU LATACH OD MANIFESTACJI

Hańba wymiaru sprawiedliwości

To hańba – ocenia pracę 
wymiaru sprawiedliwości 
Krzysztof Dośla, prze-

wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. 

Policja zatrzymała podczas 
manifestacji 17 osób. Zarzuty 
postawiono 12 stoczniowcom. 
Roman Kuzimski, wiceprze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”, który 
był wtedy organizatorem war-
szawskiej manifestacji, wspo-
mina, że policja urządziła ła-
pankę na przypadkowe osoby.

 – Wszyscy byli zbulwerso-
wani, zdenerwowani. Policja 
łapała ludzi na ulicy, a dopiero 
potem konstruowano przeciw-
ko nim zarzuty. Wśród zatrzy-
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Policjanci urządzili łapankę na manifestantów 
(Warszawa, październik 2002 r.).

Nie dla weksli pracowniczych
Liczne kontrowersje i wątpliwości budzi praktyka pracodawców, 

polegająca na żądaniu od pracowników wystawienia weksla dla 
zabezpieczenia swoich roszczeń. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy 
uznał, iż weksel gwarancyjny jako środek dodatkowego zabezpie-
czenia roszczeń pracodawcy z tytułu odpowiedzialności materialnej 
pracowników jest sprzeczny z zasadami prawa pracy (zob. wyrok 
SN z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 159/10). Sąd wskazał w uzasad-
nieniu, że zawarte w Dziale V kodeksu pracy przepisy, które co do 
zasady całościowo normują podstawę naprawy potencjalnych szkód 
wyrządzonych przez pracownika w mieniu pracodawcy wykluczają 
stosowanie w tym zakresie zabezpieczeń wekslowych. 

Obarczenie pracowników odpowiedzialnością materialną ze 
stosunku pracy wymaga zawsze ustalenia przesłanek i zasad jej 
ponoszenia przez pracownika w oparciu o kodeks pracy. Przepis 
art. 116 k.p. zobowiązuje pracodawcę do wykazania okoliczności 
uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokość po-
wstałej szkody. Należy podkreślić, iż pracownik nie ponosi odpo-
wiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub 
inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

Tomasz Gryczan

Będzie możliwa eksmisja na bruk
Od 16 listopada obowiązuje nowa procedura eksmitowania 

lokatorów do pomieszczeń tymczasowych.
Uchwalona nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów 

i kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że lokatorzy, 
którzy nie otrzymają prawa do lokalu socjalnego lub zamienne-
go, mogą zostać usunięci do pomieszczenia tymczasowego, nie 
dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu 
komornik przeniesie dłużników do noclegowni, schroniska lub 
innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

Po wejściu w życie nowych przepisów gmina ma wyraźny 
ustawowy obowiązek wydzielenia pomieszczeń tymczasowych 
ze swojego zasobu mieszkaniowego. 

Nowe przepisy zwiększają także ochronę osób, które stały się ofia-
rami przemocy w rodzinie. Jeżeli powodem eksmisji będą zarzuty 
o fizyczne czy psychiczne znęcanie się nad dziećmi, współmałżon-
kiem czy rodzicami, sprawca trafi prosto do noclegowni. Przepisy 
pozbawią go prawa do otrzymania pomieszczenia tymczasowego.

Podobne obostrzenia będą dotyczyć także:
 lokatorów wykraczający rażąco lub uporczywie przeciwko 

porządkowi domowemu
 osób, które korzystały samowolnie z cudzego lokalu, nie mając 

do tego tytułu prawnego
 najemcy, którzy zajmowali lokal na podstawie umowy najmu 

okazjonalnego
 dłużników, którym skończyła się umowa najmu pomieszczenia 

tymczasowego.
Maria Szwajkiewicz

Dodatkowy urlop macierzyński
tylko na wniosek

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego zależy od liczby 
dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. W przypadku uro-
dzenia jednego dziecka jego wymiar wynosi obecnie do 2 tygodni, 
ale już w przyszłym roku ulegnie zwiększeniu do maksymalnie 4 
tygodni. Jeśli przy jednym porodzie urodziło się więcej niż jedno 
dziecko, wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi do 
3 tygodni. Natomiast w latach 2012 i 2013 jego wymiar wzrośnie 
do maksymalnie 6 tygodni.

Urlop udzielany jest jednorazowo w wymiarze tygodnia lub 
jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu podstawo-
wego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca udziela go tylko na 
wniosek pracownicy, złożony co najmniej na 7 dni przed jego 
rozpoczęciem. Obliczając urlop, należy stosować zasadę, zgodnie 
z którą tydzień odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym 

Osoba uprawniona może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który go jej udzielił, ale w wymia-
rze nie wyższym niż połowa etatu. W takiej sytuacji dodatkowego wolne-
go udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Osoba przebywa-
jąca na takim świadczeniu korzysta z takich samych uprawnień i z takiej 
samej ochrony jak pracownica na zwykłym urlopie macierzyńskim.

Łukasz Sulej

REGULAMIN pracy
SŁOWNICZEK 

Regulamin pracy określa 
prawa i obowiązki pra-
codawcy i pracowników, 
związane z organiza-
cją i porządkiem pracy 
w danym zakładzie i jest 
źródłem prawa pracy, co 
oznacza, że jego posta-
nowienia stanowią źródło 
praw i obowiązków pra-
cowników i pracodawcy. 

Należy pamiętać, że jego 
zapisy nie mogą być 
mniej korzystne niż 

przepisy prawa pracy. W prze-
ciwnym razie będą one nie-
ważne, a w ich miejsce trzeba 
stosować odpowiednie prze-
pisy powszechnie obowiązu-
jące. Bezwzględny obowiązek 
tworzenia regulaminu pracy 
w zakładzie mają pracodawcy, 
którzy zatrudniają co najmniej 
20 pracowników, a w zakresie, 
który reguluje regulamin pracy, 
nie obowiązują postanowienia 

układu zbiorowego pracy, czy 
to zakładowego, czy ponadza-
kładowego. Zakres przed-
miotowy regulaminu określa 
art.1041 par.1 k.p. Pracodawca, 
u którego w zakładzie pracy 
działa zakładowa organizacja 
związkowa, ustala regulamin 
pracy w uzgodnieniu z tą or-
ganizacją. Inaczej wygląda 
sytuacja, kiedy u pracodawcy 
działa kilka organizacji, wtedy 
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy 
o związkach zawodowych, 
jeżeli organizacje związkowe 
albo organizacje związkowe 
reprezentatywne w rozumieniu 
art. 241(25a) k.p. nie przedstawią 
wspólnego stanowiska w termi-
nie 30 dni, decyzje podejmuje 
pracodawca, po rozpatrzeniu 
odrębnych stanowisk organiza-
cji związkowych. Pracodawca 
ustala także samodzielnie 
regulamin pracy w sytuacji, 
kiedy nie dojdzie do uzgod-
nienia treści regulaminu pracy 

w wyznaczonym terminie, na 
który organizacja związkowa 
wyraziła zgodę. Regulamin 
pracy wydany bez wymagane-
go uzgodnienia nie ma mocy 
wiążącej. Kodeks pracy nie 
wskazuje trybu postępowania, 
który powinien być zachowany 
przy zmianie treści regulaminu 
pracy. Przyjmuje się, iż zmiana 
treści regulaminu powinna być 
dokonana w tym samym trybie, 
w jakim regulamin się tworzy. 
Regulamin pracy wchodzi 
w życie po upływie 2 tygodni 
od podania go do wiadomości 
pracowników, w sposób przy-
jęty u danego pracodawcy. 

Na co szczególnie zwrócić 
uwagę przy tworzeniu i zmia-
nie regulaminu pracy dowiesz 
się na szkoleniu „Prawo pracy” 
i „Prawo związkowe” (PPZ2) 
organizowanym przez Dział 
Szkoleń. Zapraszamy!

Tadeusz Grubich
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REKLAMA

Więcej o projekach finansowanych z Unii Europejskiej 
prowadzonych przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”
na naszej witrynie internetowej: www.solidarnosc.gda.pl
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

– Od jak dawna istnie-
je organizacja związkowa 
w waszym zakładzie i ilu 
skupia członków?

– Nasza organizacja powsta-
ła w 1980 roku na bazie prote-
stów sierpniowych. Zalążek
naszego związku uformował się 
po zakończeniu strajków, w któ-
rych zakład brał czynny udział. 
We wrześniu 1980 r. odbywały 
się liczne zebrania, gdzie oma-
wiane były najbliższe cele, ja-
kie chcieliśmy zrealizować. Tak 
powstała u nas  „Solidarność”.
Obecnie w firmie zatrudnio-
nych jest 350 osób, do związku
należy 120 pracowników, czyli 
jedna trzecia załogi. Chcę pod-
kreślić, że w tej chwili jesteśmy
jedyną organizacją związkową 
na terenie fabryki.

– Od kiedy jest Pan prze-
wodniczącym Komisji Zakła-
dowej?

– We władzach Komisji 
Zakładowej jestem od samego
początku istnienia związku,
natomiast zostałem wybrany
na przewodniczącego w 1989 
roku i funkcję tę pełnię do dzi-
siaj, oczywiście po weryfikacji
wyborczej.

– Jak układają się relacje 
między wami i pracodawcą?

– Trzeba obiektywnie po-
wiedzieć, że dialog istnieje
i nurtujące załogę problemy 
staramy się rozwiązywać ra-
zem, co jest niewątpliwie na-
szym wspólnym sukcesem.

– Jakie to są problemy?
– Jednym z najbardziej 

istotnych są płace. Od kilku-
nastu miesięcy odczuwamy
skutki kryzysu panującego 
w gospodarce europejskiej. 
Nasza produkcja w stu procen-
tach jest dostarczana na rynki
Europy Zachodniej, głównie 
do Niemiec. Jeśli tam dzieje 
się coś złego, my automatycz-
nie to odczuwamy. Powiem dla 
porównania, że przed kryzy-
sem mieliśmy zamówienia na 
cały rok, a teraz tylko na trzy 
miesiące. Wracając do płac, 
chodzi o to, że u nas pracują 
najwyższej klasy specjaliści, 
np. spawacze, którzy po licz-
nych szkoleniach mają różnego 
rodzaju certyfikaty. Chcieliby
zarabiać więcej, bo więcej się 
też od nich wymaga. Z praco-
dawcą mamy zawarty układ 
zbiorowy, w którym ujęta 
jest coroczna podwyżka płac.
Obecnie nie zadowala nas jej 
poziom. Z tego też powodu ne-
gocjujemy skalę podwyżek.

– Płace w tak dużej firmie
to chyba niejedyna bolączka?

– Niestety, nie. Z powodu
kryzysu część naszych pracow-
ników ma tzw. umowy śmie-
ciowe. I kiedy im się kończą, 
często bywa tak, że pracodaw-
ca  ich nie przedłuża, zasłania-
jąc się trudnościami. My jako 
związek zawodowy mamy na 
tym polu ograniczone możli-
wości i tak naprawdę nie może-
my tym ludziom wiele pomóc. 
Problem ten dotyczy około 90 
zatrudnionych. Najczęściej 
są to ludzie młodzi. Starsi 
pracownicy mają podpisane 
umowy na czas nieokreślony. 
W układzie zbiorowym mamy 
zagwarantowany jedynie zapis, 
że po trzech latach pracodawca 
zobowiązany jest do podpisa-
nia z pracownikiem umowy na 
czas nieokreślony. Co prawda 
nie jest to najlepsze rozwiąza-
nie, ale dobre to niż nic.

– Co robi wasza organiza-
cja związkowa, aby pozyskać 
nowych członków?

– Poprzez rozmowę stara-
my się uświadomić naszym 
pracownikom, jaką korzyść 
mogą mieć z przynależności 
do „Solidarności”. Wydajemy 
też zakładową gazetkę „Polmo-
rowiec”, w której informujemy 
na bieżąco o życiu w zakładzie 
i o problemach, które staramy
się rozwiązać.

– Czy otrzymujecie jakąś 
pomoc z Zarządu Regionu?

– Kiedy tylko potrzeba, 
zawsze możemy liczyć na 
naszych przyjaciół z Zarządu 
Regionu. Przede wszystkim
otrzymujemy pomoc prawną. 
Wielokrotnie nasi związkow-
cy korzystali z porad prawni-
ka, który jest przy Zarządzie
Regionu. Ludzie bardzo sobie 
chwalą jego fachowość i po-
moc.

– Jakie cele stawia Pan so-
bie i organizacji związkowej 
w nadchodzącym roku?

– Po pierwsze, przejść bez-
boleśnie przez kryzys, tzn. 
utrzymać zatrudnienie na sta-
łym poziomie. Po drugie, ja, 
starszy działacz związkowy,
chciałbym, aby młode pokole-
nie bardziej było zaangażowa-
ne w sprawy związkowe. Być 
może struktura  związku, która
pochodzi z lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku, jest już
przestarzała i z tego powodu
młodzi ludzie nie mają możli-
wości realizowania się w życiu 
związkowym. Chciałbym coś 
z tym zrobić. Będziemy o tych 
sprawach dyskutować na forum 
Komisji Zakładowej.

– Dziękuję bardzo za in-
teresującą rozmowę i życzę 
Panu i organizacji wcielenia 
w życie nowych pomysłów.

     

Zarząd  Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza 
11 grudnia br. na uroczystości związane z 41 rocznicą wyda-
rzeń grudniowych na Wybrzeżu oraz 30 rocznicą wprowadzenia 
stanu wojennego.

Okolicznościowe uroczystości wraz ze złożeniem kwiatów 
odbędą się o godz. 11.40  przed siedzibą słupskiej „Solidarno-
ści” przy tablicy upamiętniającej ofiary Grudnia ’70.

Na godz.12.30 w kościele pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Słupsku zaplanowana jest uroczysta msza
święta w intencji ofiar i osób represjonowanych, które ucierpiały w
wyniku wydarzeń grudniowych 1970 roku i podczas wprowadzania 
stanu wojennego w roku 1981.                                                   

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

7 listopada obradował Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „So-
lidarność”. Omawiano między innymi dofinansowanie budowy
pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego oraz podjęto 
inicjatywę uhonorowania  pamięci niedawno zmarłego kapelana 
słupskiej „Solidarności”, księdza Włodzimierza Jankowskie-
go. Poruszono także sprawy związane z planowanym rozwojem 
Związku w regionie, jak również dyskutowano o październiko-
wych wyborach parlamentarnych.                                              

W tę jedyną, niepowtarzalną noc, gdy pierwsza 
gwiazdka prowadzi nas do Betlejem, w którym 

przyszedł na świat nasz zbawiciel Jezus Chrystus, 
dzielimy się opłatkiem i składamy życzenia, 

aby w Waszych sercach zagościła miłość, radość 
i zdrowie.

Niech święta Bożego Narodzenia staną się oazą 
ciepła domowego, a rodzący się w ubogiej stajence 

maleńki Jezus umocni w Was wiarę, mądrość 
i nadzieję w całym 2012 roku.

Stanisław Szukała
przewodniczący oraz Zarząd Regionu Słupskiego 

NSZZ „Solidarność”

Obradował Zarząd Regionu

Z ŻYCIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH W REGIONIE SŁUPSKIM

„Solidarność” w bytowskim 
Polmorze walczy z kryzysem 
Rozmowa z MARIANEM RUDNIKIEM, przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polmorze Bytów

Zaproszenie  
na obchody Grudnia ’70
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Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze 
zm.) w przepisach art. 21 ust. 1 wskazuje przychody, które 
są wolne od podatku dochodowego. W długim katalogu 
zwolnień – 137 punktów – znajdujemy cztery odnoszące się 
do świadczeń wypłacanych z funduszów związkowych:

śmierci członka rodziny (§ 5 
ust. 1 pkt 2 i3 wspomnianej 
wyżej uchwały nr 5), nato-
miast o innych zapomogach 
i konieczności ustalenia przez 
komisję zakładową (międzyza-
kładową) zasad ich przyznawa-
nia oraz wysokości mówi § 6 
tej uchwały.

Do kwoty 638 zł

3. pkt 9a: „zapomogi, 
inne niż wymienione 
w pkt 26, wypłacane 
z funduszy zakładowej 
lub międzyzakładowej 
organizacji związkowej 
pracownikom należącym 
do tej organizacji, do 
wysokości nieprzekra-
czającej w roku podat-
kowym kwoty 638 zł”.

Przepis dotyczy zapomóg in-
nych niż zapomogi losowe ujęte 
w pkt 26, są to zatem zapomogi 
wypłacane w przypadkach nielo-
sowych, bardziej zwyczajnych.  
Przyczyną może być np. trud-
na sytuacja materialna rodziny, 
zmniejszenie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia z powodu kłopo-
tów finansowych pracodawcy.

Konieczne jest wskazanie 
potrzeby wypłaty zapomogi, 
czyli wniosek zainteresowa-
nego lub innej upoważnionej 
osoby. Zapomogi motywowa-
ne przyczynami nielosowymi 
w mniejszym zakresie korzy-
stają ze zwolnienia podatkowe-
go, gdyż ich uzasadnienie nie 
jest tak radykalne, jak w przy-
padku zapomóg losowych.

Na działalność socjalną

4. pkt 67: „wartość 
o t r z ymanych  p r zez 
pracownika w związku 
z finansowaniem dzia-
łalności socjalnej, o któ-
rej mowa w przepisach 
o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, 
rzeczowych świadczeń 
oraz otrzymanych przez 
niego w tym zakresie 
świadczeń pieniężnych, 
sfinansowanych w ca-
łości ze środków za-
kładowego funduszu 

świadczeń socjalnych 
lub funduszy związków 
zawodowych, łącznie do 
wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatko-
wym kwoty 380 zł; rze-
czowymi świadczeniami 
nie są bony, talony i inne 
znaki, uprawniające do 
ich wymiany na towary 
lub usługi”.

Przed zmianą treści tego 
przepisu (nastąpiła w sierpniu 
2009 r.) dotyczył on wyłącznie 
świadczeń rzeczowych, stąd 
występujące w zakończeniu 
ustalenie, które formy świad-
czeń nie mają charakteru rze-
czowego – obecnie nie ma to 
znaczenia, gdyż przepis ujmuje 
zarówno świadczenia rzeczo-
we, jak i pieniężne.

Przepis wskazuje, że otrzyma-
ne świadczenia muszą się łączyć 
z finansowaniem działalności 
socjalnej, zdefiniowanej w art. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 
r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (Dz. U. z 1996 
r. nr 70, poz. 335 ze zm.) – są to 
usługi świadczone na rzecz róż-
nych form wypoczynku, dzia-
łalności kulturalno-oświatowej, 
sportowo-rekreacyjnej, opieki 
nad dziećmi (w żłobkach, klu-
bach dziecięcych, przedszkolach 
oraz innych formach wychowa-
nia przedszkolnego), udzielanie 
pomocy materialnej – rzeczowej 
lub finansowej, a także zwrot-
nej lub bezzwrotnej pomocy na 
cele mieszkaniowe; tak szerokie 
ujęcie pozwala objąć np. pomoc 
świąteczną (bony) czy paczki dla 
dzieci.

Środki na świadczenia 
mogą pochodzić z zakładowe-
go funduszu świadczeń socjal-
nych lub funduszu organizacji 
związkowej, ważna jest przy 
tym konieczność ich łączne-
go ujęcia – w ramach rocznej 
kwoty 380 zł pracownik może 
otrzymać z zfśs np. kwotę 
200 zł, wówczas świadczenie 
związkowe jest zwolnione 
z podatku do kwoty 180 zł.

3298 zł 
wolne od podatku

Trzy omówione przepisy po-
sługują się kwotą świadczenia 
wolnego od podatku – są to odręb-
ne przejawy wspierania uprawnio-
nych, stąd wynika odrębność tych 
kwot. Jeśli uprawniony otrzymał-
by z każdego z tych źródeł mak-
symalną pomoc, to w roku kalen-
darzowym w ich ramach ma ona 
wartość 3298 zł (2280+638+380) 
wolną od podatku.

dr Waldemar Uziak, 
koordynator Działu 

Prawnego ZRG NSZZ „S”

Źyjmy zdrowo
Zima zbliża się wielkimi krokami, za oknem coraz mniej słońca. 
Niestety, pogoda nas nie rozpieszcza i popołudniowe spacery 
zamiast błogiego odprężenia często powodują gęsią skórkę. 
Najwyższa pora wyciągnąć z szafy ciepłe kurtki, czapki i szaliki. 
Temperatura nieustannie spada, czekają nas chłodne i wietrz-
ne dni. Po południu, po powrocie z pracy bądź szkoły warto 
rozgrzać się, sięgając po sprawdzone sposoby. Jakie? Pikantne 
potrawy, ogniste napoje, gorąca kąpiel i relaksujący masaż roz-
grzeją nas nawet wtedy, gdy za drzwiami panuje wielki mróz. 
Szczególnie teraz należy zadbać o swoje zdrowie i chronić się 
przed przeziębieniami. Koniecznie zaopatrzcie swoją domową 
spiżarkę i apteczkę w kardamon, imbir, goździki, chili, kolendrę, 
cynamon, anyż oraz olejki – cynamonowy, kamforowy i euka-
liptusowy. Proponujemy kilka prostych sposobów, które mogą 
nas uratować, gdy przemarzniemy i dopadną nas pierwsze 
oznaki przeziębienia.

Jak się rozgrzać 
w chłodne dni 

Ziołowo-herbaciana mieszanka rozgrzewająca
 Mięta pieprzowa – szczypta
 czarna herbata
 kwiat czarnego bzu – łyżeczka
 krwawnik pospolity – łyżeczka
 miód
 owoce dzikiej róży
Składniki zalać trzema szklankami wrzątku i parzyć ok. 10 minut. Gdy 

przygotowany napar oziębnie do temperatury ok. 70 stopni, dodać miód. 
Napój ma działanie rozgrzewające, zapobiega także przeziębieniom.

Aromatyczna herbata z goździkami 
i pomarańczami
 czarna herbata – cztery saszetki
 średnia pomarańcza
 cytryna
 goździki – 4 sztuki
 malinowy sok
 miód – trzy łyżeczki
 imbir
Zaparzoną uprzednio herbatę zagotować razem z przygotowa-

nymi przyprawami. Następnie osłodzić napar miodem i malino-
wym sokiem. Po rozlaniu napoju do szklanek dodać po jednym 
plasterku cytryny i pomarańczy. Przygotowana herbata doskonale 
rozgrzewa, a przy tym rozkosznie smakuje.

Rozgrzewający napar na gorączkę
 świeży, starty imbir – jedna łyżeczka
 kawałek cynamonu
 miód
 sok z cytryny
Składniki zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem ok. 10 

minut. Miód dodać, kiedy temp. spadnie do ok. 70 stopni. Przy-
gotowany napój działa napotnie, dzięki czemu pomaga zwalczyć 
gorączkę. Ponadto jest bogaty w witaminę C i warto pić go zapo-
biegawczo. Gwarantujemy, że już po pierwszym łyku zrobi się 
Wam ciepło!

Rozgrzewająca kąpiel
Wiele przypraw ma właściwości rozgrzewające. Przede wszystkim 

polecamy imbir, goździki i cynamon. Wystarczy dodać do gorącej 
kąpieli kilka kropel przygotowanych z nich olejków. Gotowe olejki 
możemy zastąpić zrobioną samodzielnie mieszanką. Sprawdzoną 
miksturą jest gotowany przez minimum 40 min. napar z laski cyna-
monu, 20 goździków, skórki pomarańczy lub imbiru. Gwarantujemy, 
że taka mieszanka szybko nas rozgrzeje i zrelaksuje.

Relaksujący masaż 
Jeśli zamiast wanny posiadacie kabinę prysznicową, rozgrzewa-

jącą kąpiel możecie zamienić na masaż, który doskonale odpręża 
i poprawia krążenie. Jeśli dołączymy do tego odpowiednie olejki, 
uczucie przemarznięcia zniknie w kilka chwil. Dostępne są specjal-
ne preparaty, ale możecie wykorzystać również zwykły olejek euka-
liptusowy, lawendowy lub sosnowy rozcieńczony oliwą z oliwek.

Korzystajcie z dobrodziejstw natury i nie dajcie złapać się 
przeziębieniom!

Milena Antoniak

Od związku bez podatku

Na urodzenie dziecka

1. pkt 9: „jednorazowe 
zasiłki z tytułu urodze-
nia dziecka, wypłacane 
z funduszów związków 
zawodowych”.

Kwota takiego zasiłku nie 
została wskazana, co oznacza, 
iż zasiłek ten w każdej wyso-
kości jest wolny od podatku. 
Zasiłek z tytułu urodzenia 
dziecka jest zasiłkiem statuto-
wym ujętym w § 5 ust. 1 pkt 1 
uchwały nr 5 XIX Krajowego 
Zjazdu Delegatów ws. działal-
ności finansowej Związku. 

Na zdarzenie losowe

2. pkt 26: „zapomogi 
otrzymane w przypadku 
indywidualnych zdarzeń 
losowych, klęsk żywio-
łowych, długotrwałej 
choroby lub śmierci – do 
wysokości nieprzekra-
czającej w roku podat-
kowym kwoty 2280 zł”.

Przepis określa sytuacje wy-
płaty zapomogi, nie wskazuje 
natomiast źródeł jej finansowa-
nia – z tego wynika reguła, że 
może to być każde źródło, w tym 
fundusze organizacji związko-
wej. Taka „zapomoga losowa” 
– jedna lub kilka, aby w wyso-
kości wskazanej, czyli do 2280 
zł w roku kalendarzowym, była 
zwolniona od podatku musi być 
następstwem zdarzenia losowe-
go, czyli zdarzenia nieprzewi-
dzianego czy nagłego (np. kra-
dzież, pożar, zalanie mieszkania 
przez sąsiada), które wywołuje 
niekorzystne skutki finansowe 
(np. utrata mienia, zwiększone 
wydatki). Wysokość zapomo-
gi zależna jest od wskazanych 
(udokumentowanych) kosztów 
lub wskazanego zdarzenia (np. 
śmierć związkowca lub członka 
jego rodziny), stąd co do zasady 
jest ona wypłacana na wniosek 
zainteresowanego lub innej upo-
ważnionej osoby.

Taką zapomogą są zasił-
ki statutowe z tytułu śmierci 
członka Związku i z tytułu 

 ”
„

 ”
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ZDROWIE / PODATKI
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Litery z pól ponumerowa-
nych w dolnym prawym 
rogu kratki od 1 do 24 
utworzą rozwiązanie. 

Rozlosowaliśmy nagro-
dę za rozwiązanie „Krzy-
żówki z magnetem” z nr. 
10/2011. Otrzymuje ją pani  
Teresa Więcko-Ryś z Gdyni
z Gdańska. Nagrodę prze-
ślemy pocztą. Gratulujemy. 
Hasło brzmiało: „Doświad-
czenie jest najlepszym na-
uczycielem”.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Oto rozmowa dwóch studentów:
– Czy ty wiesz, że jutro nie ma zajęć na uczelni?
– Dokładnie.
– W ten sposób zdążymy przygotować się na kolokwium.
– Dokładnie, zwłaszcza że zebrałem już brakujące notatki.
– To jutro umawiamy się w bibliotece i „zakuwamy”.
– Dokładnie. Ale o której godzinie?
– Dokładnie o 9.00 przed budynkiem uczelni.
 – ...

Fragment przytoczonej rozmowy wyraźnie pokazuje, że sło-
wo dokładnie robi furorę. Ale – czy stosowane jest poprawnie?

Dlaczego wyraz dokładnie robi karierę?

Przysłówek „dokładnie”, pochodzi od przymiotnika „do-
kładny”, który, zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku języ-
ka polskiego” PWN, znaczy: „odznaczający się starannością, 
uwagą, dbałością o szczegóły w wykonywaniu czegoś; ścisły, 
precyzyjny, skrupulatny”. 

W kontekście tej definicji, próbując odpowiedzieć na py-
tanie dotyczące kariery omawianego słowa, można by do-
mniemywać, że częste używanie przysłówka „dokładnie” 
spowodowane jest coraz większą solidnością Polaków. Nie-
stety, popularność słowa „dokładnie” wynika z nieznajomości 
jego znaczenia. Coraz więcej osób – zamiast powiedzieć: tak, 
owszem, oczywiście, naturalnie, pewnie, że tak – swoją ak-
ceptację, potwierdzenie, uznanie czegoś za prawdziwe, słusz-
ne, wyraża jednym słowem „dokładnie”. Tak, jak cytowani 
studenci, często błędnie używa tego przysłówka.

Oto przykład poprawnego użycia przysłówka „dokładnie” 
w przytoczonym fragmencie rozmowy.
– Czy ty wiesz, że jutro nie ma zajęć na uczelni?
– Tak.
– W ten sposób zdążymy przygotować się na kolokwium.
– Pewnie, że zdążymy, zwłaszcza że zebrałem już brakujące 
notatki.
– To jutro umawiamy się w bibliotece i „zakuwamy”.
– Oczywiście. Ale o której godzinie?
– Dokładnie o 9.00 przed budynkiem uczelni.
– ...

Wyraz „dokładnie” w znaczeniu: tak, oczywiście jest typową 
kalką z języka angielskiego exactly oraz niemieckiego – genau 
i nie oznacza w języku polskim tego, co powinien oznaczać. 
A zatem błędem jest używanie przysłówka „dokładnie” w tym 
znaczeniu. Profesor Jan Miodek w jednym z wywiadów powie-
dział, że polska kalka exactly to „wredny anglicyzm, będący 
ingerencją w polski system semantyczno-leksykalny”.

Podobnie emocjonalnie – chociaż z dużym poczuciem humoru, 
ale jednak zdecydowanie krytycznie –  prof. Miodek potraktował 
tych, którzy bezmyślnie korzystają z obcych słów i na przykład nie 
potrafią już powiedzieć: o, rety; o, rany; o, matko, „tylko popiskują 
wow”. Stwierdził, że takie osoby ma ochotę zamordować.

Aby nie narażać się , lepiej unikać polszczenia obcych 
wyrazów, wyrażeń i zwrotów na siłę – tak, że brzmią obco 
i nie mieszczą się w polskim systemie językowym.

Kłopot czy problem

Niestety, błędnie używanych kalek językowych (jak oma-
wiana kalka ang. exactly) występuje w naszym języku wiele. 
Oto następny przykład. 

Zamiast niepoprawnie mówić: „Mam problem, nie będę 
mogła uczestniczyć w zebraniu” (co stanowi kalkę z ang. 
I have a problem), należy poprawnie powiedzieć: „Mam kło-
pot, nie będę mogła uczestniczyć w zebraniu”. 

A dlaczego nie powinniśmy zastępować wyrazu kłopot 
słowem problem? Bo kłopot to: trudna, skomplikowana lub 
przykra sytuacja, budząca niepokój, zmuszająca do szcze-
gólnych zabiegów, starań, wymagająca jakiegoś działania; 
a problem, to: poważne zagadnienie, zadanie wymagające 
rozwiązania, kwestia do rozstrzygnięcia, a więc  – nie należy 
dowolnie (wymiennie) stosować tych słów.

Barbara Ellwart 

Niedokładne „dokładnie”
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POZIOMO
4) tkanina z Milanówka, 
8) okręt eskortowiec, 9) 
rzeczoznawca, 10) mały 
w maleńkim buciku, 11) szkie-
let plecaka, 12) zmarszczka 
na skórze lub tkaninie, 13) 
czarna w kropki bordo, 16) je-
den z legendarnych założycieli 

stolicy, 17) żółtawy minerał, 
20) wytworność, dobry smak, 
22) w koronie drzewa, 
23) lekkie, białe ciastko, 
24) kopalina z bagien, 26) na-
pady padaczki, 29) mieszka-
niec Kenii, Sudanu, 30) piwna 
przyprawa, 31) urodził się 
w stajence betlejemskiej

PIONOWO
1) ozdoba choinki, 2) Boże 
Narodzenie, 3) jedno z wielu 
w hipermarkecie, 5) stolica 
Republiki Kałmuckiej, 
6) kolacja z opłatkiem, 
7) gracz w jedną z najpopu-
larniejszych gier, 12) fotos, 
zdjęcie, 14) Ksawery Duni-
kowski, Fidiasz, 15) kolacja 
wigilijna, 18) ½, 19) miesiąc 
imienin Iwony, Zuzanny, 
21) drzewka wigilijne, 
25) środek bakteriobójczy, 
27) szwedzki zespół, słynny 
z przeboju „Mamma mia”, 
28) marka japońskiego tele-
wizora

(kas)

Krzyżówka z kolacją wigilijną

Zapraszamy na zimowisko na sportowo w Ustce w strefie bezpośrednie-
go oddziaływania jodu dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Staro-
gardzie Gdańskim organizuje 

zimowisko na sportowo w Ustce
Aktywny wypoczynek w strefie jodu = odporność na cały rok!
Polecamy, naprawdę warto!

Termin: 28.01.2012 – 3.02.2012

Świadczenia:
 pobyt w hotelu (noclegi + trzy posiłki dziennie, w tym śniadania i kolacje w formie szwedz-

kiego stołu)
 transport PKP lub busem w obie strony
 opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 całodobowa opieka pielęgniarska oraz lekarska na wezwanie
 2-godzinne aktywne zajęcia na plaży (nordic walking z instruktorem, marszobiegi, gry 

i zabawy) – 6 razy
 2-godzinne zajęcia rekreacyjne na krytym basenie – 5 razy
 1,5-godzinne zajęcia sportowe w hali sportowej – 5 razy
 ubezpieczenie NNW.

Wycieczki i atrakcje:
 zwiedzanie Ustki
 ognisko z pieczeniem kiełbasek i koncertem piosenek szantowych
 karaoke, dyskoteki, projekcje filmowe
 korzystanie z biblioteki hotelowej oraz kawiarenki internetowej
 gry i zabawy świetlicowe.

Odpłatność: 650 złotych
Miejsce:  Hotel  Azoty sp. z o.o., ul. Wczasowa 25, 76-270 Ustka,
telefon 59 814 40 84, hotel@azoty.com.pl
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV-SAT.
Informacje oraz zapisy prowadzi Sebastian Gramburg
tel. 604 731 504. 

Zimowisko na sportowo
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GOTYCKA kamienica
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a
502 172 289, tel./fax 681-31-00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11
502 172 281, tel./fax 562-22-20
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Długa 31 
502 172 282, tel./fax 686-44-26 
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16 
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1
502 486 003, tel./fax 672-37-76
Pruszcz Gdański, ul. Chopina 12
502 172 286, tel./fax 683-30-11
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
502 172 285, tel./fax 52 39-72-001

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

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu dodajemy 58

REKLAMA

Nazwa ulicy Chlebnickiej 
w Gdańsku sięga cza-
sów średniowiecza, kie-

dy to przed domami wystawia-
no tam stragany i handlowano 
pieczywem. Jest to stosunkowo 
krótka ulica i trochę przez tu-
rystów pomijana. Właśnie przy 
niej, pod numerem 14, wznosi 
się kamienica zwana gotycką 
lub Schlieffów.

Powstała dosyć późno, jak 
podają źródła, przed rokiem 
1520. Aczkolwiek to, co dzisiaj 
oglądamy, jest tylko jej atrapą 
zrekonstruowaną po II wojnie 
światowej, w latach 70. XX wie-
ku. Niemniej przez historyków 
sztuki uznawana jest za wspania-
ły przykład architektury późnego 
gotyku – stąd nazwa. Występuje 
też druga jej nazwa, związana 
z kupiecką rodziną Schlieffów 
wywodzącej się z Kołobrzegu. 
Jednak nie to jest najważniejsze. 

Atrakcją owej kamienicy, 
poza kunsztem wykonania cho-
ciażby fasady, jest jej bogata 
historia związana m.in. ze… 
skąpstwem włodarzy Gdańska 
i niestety brakiem poszanowania 
dla pięknej, zabytkowej materii. 
Otóż do końca XVII w. budy-
nek znajdował się w posiadaniu 
dobrze prosperującej rodziny 
Schlieffów. Jej członkowie byli 

w Gdańsku rajcami, ławnikami, 
kolekcjonowali książki i manu-
skrypty. Ich zbiory dzisiaj z pie-

W Gdańsku znajduje się kilka miejsc z niezwykłą historią. Ponieważ mamy już zimę i daleko 
w teren nie bardzo chce się nam jechać, zapraszam na krótki spacer na ulicę Chlebnicką.

czołowitością przechowywane 
są w Bibliotece Gdańskiej PAN. 
Jednak, jak to w życiu bywa, 
rody wygasają. 

Na początku XVIII w. budy-
nek stał się własnością rodziny 
Lehmannów, niezbyt zaintereso-
wanej dbaniem o stan techniczny 
obiektu. Potem przeszedł w ręce 
kilku innych, coraz uboższych 
rodzin. Toteż na początku XIX 
w. kamienica popadała w ruinę 
i groziła zawaleniem. W 1822 r. 
właściciel kamienicy zdecydował 
się na jej rozbiórkę. Kiedy zamie-
rzał przystąpić do związanych 
z tym czynności, niespodziewa-

nie pojawił się tajemniczy kupiec. 
Zaproponował, za 300 talarów, 
nabycie wykonanej z piaskowca 
fasady domu. Nic innego go nie 
interesowało. Warto wiedzieć, że 
kamienica przy ul. Ław Chlebo-
wych była jedynym budynkiem 
w Gdańsku z gotycką fasadą wy-
konaną z kamienia. Wyglądała na 
tyle imponująco, że często brano 
ją za rezydencję możnowładcy. 
Szkoda, że nie znamy nazwiska 
jej budowniczego, ale musiał być 
to ktoś bardzo uzdolniony.

Wróćmy do tajemniczego 
kupca. Okazał się nim być król 
pruski Fryderyk Wilhelm III, za 
którego panowania Gdańsk stał 
się wolnym miastem. To z jego 
rozkazu fasadę, po uprzednim 
zinwentaryzowaniu, rozebrano na 
287 elementów, ważących razem 
3700 kg, i przewieziono barkami 
do Poczdamu pod Berlinem. Król 
był wielkim miłośnikiem sztuki 
gotyku. Zadecydował, że ustawi 
ją na Pawiej Wyspie. Było to 
miejsce wypoczynku władców 
pruskich z parkiem w stylu an-
gielskim, pełnym rzadkich ga-
tunków drzew i roślin, a także 
egzotycznych zwierząt i pawi. 

Fasada gdańskiej kamienicy 
miała stać się elementem deko-
racyjnym krajobrazu. Ustawienie 
jej i wkomponowanie w rosnące 
już drzewa powierzono Karlowi 
Friedrichowi Schinklowi (1781-
-1841), znakomitemu architek-
towi, urbaniście, malarzowi, 
asesorowi budowlanemu rządu 
pruskiego, autorowi m.in. takich 
realizacji, jak dawne Gimnazjum 
Miejskie w Gdańsku czy kościół 
św. Jana Bosko na Oruni, a przede 
wszystkim wielu budowli Berlina 
i Poczdamu. Schinkel namówił 
króla na włączenie gdańskiej 
fasady w elewację przebudowy-
wanego Domu Kawalerów (Dom 
Rycerski, Kavalierhaus). 

I tak oto gdańska kamienica 
stała się ozdobą Pawiej Wyspy, 
wpisanej współcześnie na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego i Przyrodniczego Ludz-
kości, zwaną listą UNESCO. 

Tekst i zdjęcia 
Maria Giedz

Rekonstrukcja kamienicy Schlieffów w Gdańsku przy 
ul. Chlebnickiej 14. Obecnie wchodzi ona w skład budynków 
Domu Studenckiego ASP.

Detal oryginalnej fasady z początku XVI w.


