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Stresogenne banki
Praca w banku jest źródłem stresu, który 
wywołują m.in. wielozadaniowość, złe relacje 
z przełożonymi czy rotacja na stanowiskach 
– uważają pracownicy banków. Raport „Stres 
w bankach” powstał na zlecenie Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność” oraz Instytutu Medycyny 
Pracy. Dla 92 proc. pracowników banków 
praca jest dużym źródłem stresu, 83 proc. 
odczuwa w związku z wykonywaną pracą 
niepokojące dolegliwości psychiczne lub 
somatyczne, a aż 64 proc. czuje się nękanych 
w miejscu pracy. Około 30 proc. pracowników 
skorzystało z porad psychologów i lekarzy 
psychiatrów. Wśród innych oznak trudnej 
sytuacji w pracy wymieniano: zmęczenie, 
brak satysfakcji i motywacji do pracy. 90 proc. 
chętnie zmieniłoby miejsce zatrudnienia, 
gdyby nadarzyła się okazja. 

Będą pilnować orzełka

Po głośnym sprzeciwie leśników i związków 
zawodowych Ministerstwo Środowiska wyco-
fało się z pomysłu usunięcia polskiego godła 
z munduru leśnika.
Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo 
Środowiska, na wniosek Generalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych, przygotowało projekt 
nowych mundurów leśników. Podczas ich 
prezentacji okazało się, że usunięto z nich 
emblematy z orzełkiem. Zamiast tego miałby 
zostać umieszczony emblemat LP.  – Zgody 
na pozbawianie mundurów leśników symboli 
narodowych, które towarzyszyły nam od lat, 
nie ma i nie będzie. Będziemy protestować 
– zapowiedziała „Solidarność” leśników. 
Sprawa ta była jednym z tematów rozmowy 
Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, 
Ochrony Środowiska i Leśnictwa z ministrem 
środowiska 6 czerwca. Zadeklarował on, że 
orzeł powróci na nowe mundury leśników.

Ostatnie ostrzeżenie 
kolejarzy
Około 2 tysięcy kolejarzy pikietowało 23 
czerwca przed siedzibą Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju. Kolejarska „Solidarność” 
zapowiada zaostrzenie akcji protestacyjnych, 
do strajku włącznie, jeżeli jej postulaty nie 
zostaną spełnione. – Dzisiejsza demonstracja 
to było ostatnie ostrzeżenie. Jeżeli rządzący 
nie spełnią naszych żądań, rozpoczniemy 
przygotowania do znacznie bardziej zdecy-
dowanej akcji protestacyjnej – powiedział 
po zakończeniu pikiety Henryk Grymel, szef 
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. 
W trakcie akcji protestacyjnej w ministerstwie 
została złożona petycja. Kolejarze domagają 
się m.in. zaprzestania – błędnej w ich ocenie 
– polityki centralizacji zarządzania spółka-
mi kolejowymi. Jak wskazują, rozpoczęte 

działania centralizacyjne na kolei już dziś 
doprowadziły do utraty około 5 proc. rynku 
towarów przewozowych oraz spadku prze-
wozów pasażerskich o 10 proc.

Spanie w kabinie  
to nie bezpłatny nocleg. 

Miejsce do spania w kabinie samochodu nie 
oznacza zapewnienia bezpłatnego noclegu 
kierowcom w transporcie międzynarodowym 
– orzekł Sąd Najwyższy. Zgodnie z wyrokiem, 
kierowcy mają prawo domagać się ryczałtu 
za nocleg w trakcie podróży. Wyrok z radością 
przyjął Tadeusz Kucharski, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ 
„Solidarność”. – Od lat walczymy o godne 
warunki pracy dla kierowców. Nie może 
być tak, że zmęczony kierowca w upale, np. 
gdzieś w Hiszpanii, ma godnie wypocząć na 
leżance w samochodzie. Dlatego traktujemy 
wyrok jako krok w dobrą stronę, chociaż 
mamy świadomość, że pracodawcy będą 
robić wszystko, by ten przepis obejść 
– tłumaczy.

Płaca minimalna –  
minister dodaje 19 zł
1750 złotych brutto wyniesie w przyszłym roku 
płaca minimalna. Jej wysokość zaproponował 
minister pracy i polityki społecznej.  Zgodnie z 
ustawą, płaca minimalna powinna wzrosnąć 
z obecnego poziomu 1680 zł do 1731 złotych 
brutto. Co ciekawe, minister pracy Władysław 
Kosiniak-Kamysz wykazał się gestem, zwią-
zanym zapewne z maratonem wyborczym.  
Zarabiający minimum dostać mają o… 19 zł 
więcej, a kwota płacy zostanie zaokrąglona do 
1750 złotych. Zdaniem liderów NSZZ „Solidar-
ność”, OPZZ i Forum ZZ, którzy rekomendowali 
ministrowi propozycje wynagrodzeń oraz rent i 
emerytur, płaca minimalna powinna wzrosnąć 
w 2015 roku do 1797 zł. 

Zamówienia publiczne bez 
śmieciówek
Objęcia umów cywilnoprawnych obowiąz-
kową składką na ubezpieczenie społeczne i 
zmiany prawa o zamówieniach publicznych 
domagają się od rządu związki zawodowe i 
organizacje pracodawców. Wspólny apel w tej 
sprawie podpisały „Solidarność”, OPZZ, Forum 
Związków Zawodowych, „Lewiatan”, Związek 
Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club. 
Związkowcy i przedstawiciele pracodawców 
zaproponowali nowelizację prawa o zamó-
wieniach publicznych. Strony zgodziły się, że 
konieczne jest wprowadzenie zasady, że firma
wygrywająca przetarg musi zatrudniać ludzi 
na podstawie umowy o pracę, jeśli charakter 
zamówienia w sposób oczywisty nie wskazuje 
na inne rozwiązanie, a podstawą kosztory-
su zamawiającego musi być założenie, że 
pracodawca zatrudnia pracownika w pełnym 
wymiarze etatu, przy uwzględnieniu płacy 
minimalnej. Zmiany dotyczące umów-zleceń 
i zamówień publicznych są obecnie na etapie 
prac podkomisji sejmowych.

Sen o sprawiedliwej Polsce

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców gdańska „Solidarność” 
upamiętniła 25 rocznicę wyborów 4 czerwca 
1989 r. – Polska jest wolna i niepodległa, ale 
dla wielu osób nie spełnił się sen o sprawie-
dliwej ojczyźnie – powiedział na historycz-
nym placu Solidarności Krzysztof Dośla, 
który odczytał Stanowisko Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z okazji 25 
rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Stanowisko ZRG NSZZ „Solidarność”
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” – w 25 rocznicę wybo-
rów z 4 czerwca 1989 roku – stojąc 
w miejscu, w którym w Grudniu 1970 
roku strzelano do robotników, uczniów, 
studentów, składa hołd tym wszystkim, 
którzy przeciwstawiając się zbrodnicze-
mu systemowi doprowadzili do Wolnej 
i Niepodległej Ojczyzny. Pamiętamy, że to 
z tego ogromnego wysiłku i poświęcenia 
tak wielu – powstał nasz Związek. Wyra-
żamy nadzieję, że wartości i cele, o które 
wówczas walczono, zostaną w pełni 
zrealizowane. Zarząd Regionu wyraża 
jednocześnie głębokie przekonanie, że nie 
byłoby Sierpnia 1980 i czerwca 1989 bez 
świętego Jana Pawła II i jego pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny, która miała miej-
sce w czerwcu 35 lat temu. To Jego słowa 
dały siłę i przywróciły nadzieję. 25 lat po 
czerwcowych wyborach Polska na pewno 
nie jest taka, o jakiej marzyliśmy. Brak 
pracy, niskie wynagrodzenia, „śmieciowe” 
umowy, biurokracja, brak perspektyw 
dla młodych skutkują masową emigracją 
zarobkową, niskim zaufaniem do państwa 
i instytucji życia publicznego, głębokimi 
podziałami w społeczeństwie. Ale dziś 
bardzo wiele zależy od nas – od naszych 
wyborów, decyzji, zachowań. Dzień 4 
czerwca to też dzień refleksji. Czy naszą
wolność zagospodarowaliśmy właściwie, 
czy sprawiedliwie rozliczyliśmy trudną 
przeszłość, czy sprostaliśmy pamięci tych, 
którzy wolności nie doczekali, oddając za 
nią najcenniejszą ofiarę zdrowia, a czasa-
mi i z życia?

Kolejne zamieszanie wokół 
Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej
Zamieszania wokół historycznej Bramy nr 2 
Stoczni Gdańskiej ciąg dalszy. Jak się dowia-
dujemy, na początku czerwca służby miejskie 
zdjęły z bramy dwa obrazy – Matki Boskiej 
Częstochowskiej i świętego Jana Pawła II. 
Według nieoficjalnych relacji świadków tego
zdarzenia, argumentowano to „renowacją 
bramy”. Zdjęte obrazy przekazano ochronie 
obiektu. Przypomnijmy, że wizerunki papieża 

i Matki Bożej towarzyszyły strajkującym stocz-
niowcom w sierpniu 1980 r. Jeśli historyczna 
Brama nr 2 ma współcześnie przypominać 
o historii „Solidarności”, musi zawierać obra-
zy, które inspirowały pracowników stoczni do 
protestu wobec komunistycznej władzy.
„Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu obrazy 
te zostały zdjęte i co Pana urząd zamierza 
z nimi zrobić? Oczekujemy, iż wrócą one jak 
najszybciej na swoje miejsce, gdyż stanowią 
dobro wszystkich, którzy swoje nadzieje, 
ofiarność, odwagę i serce poświęcili „Solidar-
ności” i Polsce i nikt nie ma prawa arbitralnie 
decydować o ich losie. W odróżnieniu od 
innych napisów, te obrazy wpisały się na 
trwałe w historię Gdańska i mamy nadzieję, 
że w roku, w którym jeszcze tak niedawno 
cieszyliśmy się z kanonizacji św. Jana Pawła II, 
obrazy te powrócą na właściwe im miejsce” 
– czytamy w liście, który sekretarz Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Bogdan 
Olszewski wysłał 6 czerwca do prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza.
To nie było pierwsze niejasne posunięcie 
służb miejskich w Gdańsku związane z Bramą 
nr 2. Kilkanaście miesięcy temu trwał spór 
o powieszenie na niej napisu „im. Lenina”, 
ostatecznie odciętego przez członków Komisji 
Krajowej NSZZ „S”.

Pruszcz Gdański upamiętnił 
„Solidarność”
Obwodnica Pruszcza Gdańskiego będzie nosić 
nazwę ulicy imienia NSZZ „Solidarność”. Taką 
decyzję podjęli radni miasta podczas uroczy-
stej sesji z okazji Dni Pruszcza Gdańskiego 6 
czerwca. W posiedzeniu rady wziął udział 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla. Formalnie nowa 
nazwa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego 
będzie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu 
przyjętej 6 czerwca uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Pruszcza Gdańskiego. Obwod-
nica Pruszcza to licząca 2,5 km, oddana do 
użytku w 2011 r., jedna z kluczowych arterii 
układu drogowego aglomeracji trójmiejskiej, 
ułatwiająca dojazd do Gdańska mieszkańcom 
Żuław. Nadanie jej imienia „Solidarności” ma 
przypominać – jak podkreślili w piśmie do 
burmistrza Pruszcza Gdańskiego członkowie 
Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” – że 34 lata temu wolność i de-
mokrację dla naszej ojczyzny wywalczyli nie 
tylko pracownicy stoczni i portów, ale także 
zakładów na terenie Pruszcza Gdańskiego.

Zabrzmiał dzwon  
Ksiądz Jerzy
W czwartą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego 
Popiełuszki w Rumi zabrzmiał dzwon Ksiądz 
Jerzy. Blisko 200-kilogramowy dzwon został 
odlany w słynnej ludwisarni Felczyńskich 
w Przemyślu. Ufundowali go mieszkańcy 
Rumi w 2010 roku, w 30 rocznicę Sierpnia 
1980 roku i dla upamiętnienia postaci bł. ks. 
Jerzego. Uroczystość odsłonięcia dzwonnicy 
poprzedziła msza św. koncelebrowana przez 
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W numerze między innymi:
Afera podsłuchowa wywołana taśmami „Wprost” przedstawiła 
polską politykę w zupełnie innym świetle. Jeśli w ogóle można 
tu mówić o czymś jasnym. Przedstawiamy alfabet koalicji PO-
-PSL.

I śmieszno, i straszno, str. 5
Blisko połowa Polaków deklaruje, iż planuje wakacyjny wyjazd. 
Przeważnie są to wyjazdy indywidualne, organizowane samo-
dzielnie. Co drugi pracujący w ogóle na urlop nie wyjedzie.

Wakacje, znów mamy wakacje!, str. 6

Krzysztof Dośla przez kolejne cztery lata będzie przewodził 
„Solidarności” w Regionie Gdańskim. Wybór nowych władz na 
kadencję 2014-2018 był najważniejszym punktem programu 
XIV Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które 17-18 czerwca 
odbyło się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Nowa kadencja się rozpoczęła!, str. 12
O dziele sztuki, które wisi w biurze związku zawodowego, 
a także organizacji jedynej wystawy towarzyszącej wręczeniu 
Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, i o tym, jak polski 
artysta malował portret beatyfikacyjny niemieckiego związkow-
ca rozmawiamy z malarzem ANDRZEJEM JANEM PIWARSKIM.

Powrót do Gdańska, str. 18 
Na koniec naszego cyklu dotyczącego ochrony środowiska, 
przygotowywanego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, prezen-
tujemy rozmowę z TOMASZEM DZIEMIANCZUKIEM, przewod-
niczącym Kulturalnego Kolektywu Uniwersytetu Gdańskiego, 
aktywistą organizacji ekologicznej Greenpeace.

Przełamać bierność w sprawie ekologii, str. 19

arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, me-
tropolitę gdańskiego, w której wzięły udział 
poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego, Stoczni Nauta, portu 
Gdynia, Radmoru i Remontowej Shipbuilding. 
Głos zabrał także przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla, który 
przekazał też list od Piotra Dudy – przewod-
niczącego Komisji Krajowej „S”.

ABC funduszu socjalnego

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
szkolenie z zakresu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, które odbyło się 10 
czerwca w siedzibie gdańskiej „Solidarności”. 
Z przepisami dotyczącymi ZFŚS zapoznało się 
40 związkowców reprezentujących kilkana-
ście organizacji zakładowych. W programie 
szkolenia znalazły się między innymi takie 
zagadnienia, jak: ustawowe obowiązki 
pracodawcy w zakresie funduszu socjalnego, 
zasady jego tworzenia, wydatkowanie środ-
ków z funduszu, uregulowania podatkowe, 
administrowanie funduszem. W trakcie 
szkolenia związkowcy zapoznali się również 
z rolą związków zawodowych w dysponowa-
niu środkami na ZFŚS.

Gdańska „Solidarność” 
z nowymi władzami

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców zakończyło się XIV Walne 
Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, które 17-18 czerwca 
miało miejsce w historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. W zebraniu wzięło udział blisko 
200 delegatów. Spotkanie miało charakter 
sprawozdawczo-wyborczy – wyłoniło nowe 
władze Związku w Regionie Gdańskim na 
kadencję 2014-2018. (czytaj więcej str. 12)

„Nie” dla pracy w święta bez 
dodatku! Akcja ulotkowa „S” 
w DCT Gdańsk
Nie wszyscy pracownicy mieli dzień wolny od 
pracy w przypadające w czwartek, 19 czerw-
ca w Kościele katolickim święto Bożego Ciała. 
Pracowali m.in. dokerzy w Deepwater Conta-
iner Terminal Gdańsk. Nie otrzymali jednak za 
to żadnego dodatku za pracę w święta. To nie 
był pierwszy przypadek, gdy pracownicy DCT 

pracowali w dni świąteczne za podstawo-
wą stawkę wynagrodzenia. Podobnie było 
m.in. w tegoroczne święta wielkanocne. 
W odpowiedzi na takie działania praco-
dawcy związkowcy z Działu Organizowania 
i Rozwoju Regionu Gdańskiego NSZZ „S oraz 
organizacji zakładowej w DCT, we współpracy 
z Międzynarodową Federacją Transportow-
ców (ITF), przeprowadzili 19 czerwca akcję 
ulotkową skierowaną do pracowników termi-
nalu kontenerowego. Związkowcy rozdawali 
im ulotki przed wejściem na teren firmy po
południu, w momencie zmiany załogi. Prakty-
ki realizowane przez pracodawcę w DCT nie 
występują w większości pozostałych portów 
europejskich. Przykładowo w porcie gdań-
skim dodatek za pracę w czasie ostatnich 
świąt wielkanocnych wynosił nawet do 200 
procent.

Będzie pomnik Antoniego 
Browarczyka w Gdańsku
W Gdańsku stanie płaskorzeźba Antoniego 
Browarczyka, jednej z pierwszych i najmłod-
szych ofiar stanu wojennego. O jego upamięt-
nienie od kilku lat walczyli członkowie Sto-
warzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, 
kibice Lechii Gdańsk zrzeszeni w stowarzysze-
niu Lwy Północy oraz związkowcy z Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 26 czerwca 
radni Gdańska jednogłośnie przyjęli uchwałę 
wyrażającą zgodę na powstanie monumentu 
Antoniego Browarczyka. – Pomnik będzie 
miał formę płaskorzeźby przedstawiającej 
sylwetkę naszego tragicznie zmarłego kolegi 
z leżącym obok szalikiem Lechii Gdańsk. 
Napis obok płaskorzeźby będzie upamiętniał 
nie tylko Antoniego Browarczyka, ale też 
wszystkie ofiary stanu wojennego. Twórcy tej
inicjatywy przygotowali już mapy geodezyjne 
miejsca, gdzie stanie monument oraz jego 
projekt wizualny i odlew gipsowy. Potrze-
bujemy jeszcze pozwolenia na budowę oraz 
środków finansowych. Niestety, wycofał się
sponsor instytucjonalny, który pierwotnie 
chciał sfinansować projekt. Nie wykluczamy
więc przeprowadzenia zbiórki publicznej na 
ten cel – mówi reprezentujący wnioskodaw-
ców Zbigniew Wnuk ze stowarzyszenia 
kibiców Lechii i jednocześnie portowej „S”.

Zakończenie roku szkolnego 
w Wąglikowicach

Nadszedł wyczekiwany okres zabawy 
i wypoczynku. Przed wyjazdem na wakacje, 
w dniu 27 czerwca, uczniowie, rodzice oraz 
nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli 
w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 
2013/2014 w Zespole Szkół im. NSZZ „Soli-
darność” w Wąglikowicach. W uroczystości 
udział wzięli m.in.: przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Do-
śla, skarbnik Stefan Gawroński, kierownik 
Oddziału „S” w Kościerzynie Józef Rymsza 
i dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 
Renata Tkaczyk. Przewodniczący gdańskiej 
„Solidarności” pogratulował uczniom bardzo 
dobrych wyników w nauce oraz życzył im, 
dyrekcji szkoły i zespołowi pedagogicznemu 
radosnych i bezpiecznych wakacji i jedno-
cześnie zapewnił, że Region Gdański nadal 
będzie wspierać placówkę. Region wspiera 
szkołę finansując m.in. zakup regionalnych
strojów dla dzieci działających w zespole 
tańca oraz poprzez Fundusz Stypendialny.

Gdańska „Solidarność” zachęca młodzież do 
skorzystania latem z porad w zakresie pra-
wa pracy. Wakacje to też czas pracy sezo-

nowej. Podejmując czasowe zatrudnienie powin-
niśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. 
Przede wszystkim:
 Warunki umowy o pracę powinny być potwierdzo-

ne na piśmie najpóźniej w dniu podjęcia pracy.
 Umowa musi zawierać wysokość wynagrodze-

nia oraz określać rodzaj i warunki pracy.
 Przy pracy w gastronomii warto ustalić na pi-

śmie ewentualną odpłatność za nocleg i wyży-
wienie.

 Warto wynegocjować wypłatę wynagrodzenia 
co tydzień. Warto, by młody człowiek miał sta-
ły przypływ gotówki i był spokojniejszy o resztę 
wynagrodzenia. Umowa o dzieło lub zlecenia 
nie gwarantuje minimalnego wynagrodzenia 
i pełnego ubezpieczenia społecznego.

 Przed rozpoczęciem pracy należy odbyć szkole-
nie BHP i zrobić badania lekarskie.

Jeżeli jesteś studentem lub uczniem 
i masz wątpliwości z zakresu prawa 
pracy – przyjdź, zabierając ze sobą 
legitymację szkolną lub studenc-
ką, do Działu Prawnego Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku przy ul. Wały Piastow-
skie 24, pok. 106, tel. 58 308 42 74, 
e mail dzial.prawny@solidarnosc.
gda.pl. Uzyskasz darmową poradę 
prawną. Zachęcamy do odwiedze-
nia strony www.solidarnosc.gda.pl 
i www.pip.gov.pl

Studencie – po poradę prawną 
przyjdź do „Solidarności”
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ZWIĄZEK

Wybór członków Prezydium Zarządu Regionu na kaden-
cję 2014-2018 oraz wybór rad: Regionalnego Funduszu 
Strajkowego, Regionalnego Funduszu Pomocy Osobom 
Szykanowanym za Działalność Związkową oraz Regional-
nego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej” 
– to najważniejsze punkty pierwszego posiedzenia nowo 
wybranego Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło się 
30 czerwca 2014 roku w Sali Akwen.

Władze na nową kadencję

Spotkanie rozpoczęło się 
od wręczenia zaświad-
czeń dla nowo wybranych 

członków Zarządu Regionu, 
który wraz z przewodniczącym 
liczy obecnie 66 osób. Co trze-
ci jego członek zasiada w nim 
po raz pierwszy. Członkowie 
Zarządu Regionu przegłosowa-
li, że Prezydium ZRG w nowej 
kadencji będzie liczyło od 7 do 
9 osób. Nowością jest zmiana 
organizacji pracy w biurze Za-
rządu Regionu, która ma pole-
gać na odciążeniu członków 
prezydium od pracy admini-
stracyjnej i kierowania dzia-
łami, tak by mogli oni więcej 
czasu poświęcić na kontakty 

z organizacjami związkowy-
mi. Przewodniczący Regionu 
przedstawił sześciu kandyda-
tów na członków Prezydium. 
I tak, na swojego zastępcę za-
proponował Romana Kuzim-
skiego, na sekretarza Bogdana 
Olszewskiego, na skarbnika 
Stefana Gawrońskiego, a na 
członków Prezydium: Woj-
ciecha Książka, Zbigniewa 
Kowalczyka i Tadeusza Szy-
mańskiego.

Po prezentacji kandydatów 
i związanej z tym dyskusji 
przystąpiono do głosowania. 
Ostatecznie, w wyniku tajne-
go głosowania, otrzymali oni 
wymaganą liczbę głosów.

Ponadto członkowie Zarządu 
Regionu powołali: Radę Regio-
nalnego Funduszu Strajkowego, 
Radę Regionalnego Funduszu 
Pomocy Osobom Szykanowa-
nym za Działalność Związko-
wą oraz Radę Regionalnego 
Funduszu Rozwoju Związku 
„Razem Bezpieczniej”.

Zarząd Regionu przegłoso-
wał również uchwałę w sprawie 
poparcia wniosku o nadanie 
Władysławie Obrochta-Stra-
mie tytułu Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność”.

W dalszej części posiedze-
nia został przedstawiony plan 
uroczystości rocznicy Sierp-
nia ’80, który zaprezentował 
Wojciech Książek. Mówił on 
również o nowej edycji Fun-
duszu Stypendialnego. Prze-
wodniczący oświatowej „Soli-
darności” zaapelował o wpłaty 
na konto funduszu, ale również 
zgłaszanie kandydatów na sty-
pendystów. Wszystkie infor-
macje na temat powyższych 
spraw znajdują się na stronie 
Zarządu Regionu.

O zgłaszanie się na szkole-
nia na kolejny rok szkolenio-
wy apelowała natomiast Irena 
Jenda, kierownik Działu Szko-
leń. Aktualne tematy i terminy 
szkoleń znajdują się również 
na stronie internetowej, w za-
kładce „Szkolenia”.

Przyjęto również kalenda-
rium spotkań Zarządu Regionu 
na najbliższe półrocze.

Posiedzenie Zarządu Regio-
nu zakończyła dyskusja na te-
mat zbliżających się wyborów 
samorządowych.

(mk)

Na pierwszym w kadencji 2014-2018 posiedzeniu Zarządu 
Regionu wybrano m.in. nowe Prezydium.
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jak Polak

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
(PAIiIZ) to jedna z rządowych agencji, która ma za zadanie 
promocję wizerunku Polski za granicą. Czym więc w ostatniej 
reklamówce się chwalimy? Tym, że mamy dużo studentów. To 
dobrze, choć rozmaite analizy pokazują, że bezrobocie wśród 
młodych (także tych z wyższym wykształceniem) jest kilkakrot-
nie wyższe niż w sąsiednich Niemczech i sięga 25-30 procent. 
Fakt, że w Grecji czy w Hiszpanii blisko połowa młodych ludzi 
jest bezrobotna, to marne pocieszenie. Ale największym prze-
bojem cytowanej reklamówki jest stwierdzenie – przyjeżdżajcie 
i inwestujcie, mamy niemal najniższe koszty pracy w Europie! 
Mało tego – na zielonej polskiej wyspie wydajność pracy rośnie 
szybciej niż wynagrodzenia, a nowoczesna kultura pracy (!) 
jest coraz powszechniejsza. W tle zaś widzimy tańczących, 
zadowolonych i najniżej w Europie opłacanych młodych ludzi, 
wykonujących swoje efektowne ewolucje, a to z notebookiem 
w ręku, a to w robotniczych kaskach… Innymi słowy – niech 
żyje europejski Bangladesz – nie ujmując nic Bangladeszowi 
właśnie. To nie koniec 2,5-minutowego klipu. Chwalimy się 
jeszcze polityczną stabilnością i… sukcesami w unowocześnia-
niu polskich kolei i infrastruktury drogowej. Prezenterka nie 
dodaje, czy chodzi o stabilność przejawiającą się zaufaniem do 
rządzących, czy stabilizującymi państwo rozmowami w zaciszu 
różnych Sów i Pędzących Królików. Nie mówi też, czy sukcesy 
na kolei, to Pendolino, które nie może wjechać od lat na polskie 
tory, a drogi – to tych kilkaset upadłych firm budowlanych.

Rzecz jasna, w reklamie polskich możliwości nie można się 
samobiczować. Ale przepaść między rzeczywistą rzeczywisto-
ścią, między tym, co jest, a tym, co widzimy na filmie – jest nie
mniejsza, niż między tym, co premier mówił o Polskich Inwe-
stycjach Rozwojowych, a tym, jak podsumował to jego minister. 
W sytuacji, gdy coraz więcej ekonomistów i europejskich, 
i światowych instytucji wskazuje na zagrożenia, jakie niesie za 
sobą nietrwałe zatrudnienie i głodowe wynagrodzenia – rząd po 
raz kolejny reklamuje nas jako rynek taniej siły roboczej, taniej 
i zadowolonej. Czy rzeczywiście – tak jak chcą autorzy filmu
– młodzi ludzie są dumni z takich „sukcesów”? Mam poważne 
wątpliwości, a kilkaset niewybrednych komentarzy, jakimi in-
ternauci opatrzyli wspomnianą publikację, tylko potwierdza taką 
opinię. 84 procent młodych ludzi kończących szkoły i uczelnie 
dopuszcza emigrację za chlebem, ponad 70 procent (najwięcej 
w Europie) tych, którzy szczęśliwie „załapali się” na jakąś 
robotę, pracuje w tzw. atypowych formach zatrudnienia. Czy 
rzeczywiście – jak pisze jeden z internautów: „Polacy muszą 
być tak biedni, by sami chcieli dobrowolnie jechać na roboty 
do Niemiec”, a inny dodaje ironicznie: „Tusk uważa, że tak 
dziadowskiego państwa nikt nie napadnie. Na tym opiera swoją 
doktrynę bezpieczeństwa. Lemingi, czujecie się bezpiecznie?”.

Czy naprawdę tak trudno zrozumieć, że inwestor, który swo-
ją inwestycję opiera na wykorzystaniu taniej siły roboczej, jest 
inwestorem co najmniej niepożądanym? Bo obniża standardy, 
nie sprzyja budowie gospodarki opartej na wiedzy, innowacyj-
ności, wreszcie, gdy wyciśnie to, co chce, przeniesie swój biznes 
tam, gdzie jest taniej. A przecież już nawet minister Sienkiewicz 
zrozumiał, gdzie przeciętny Kowalski ma te wszystkie orliki 
i co trzeba przed wyborami zrobić, żeby owych Kowalskich raz 
jeszcze przekonać do jedynie słusznego głosowania. Mówimy: 
Państwo, myślimy – Partia… Do kiedy?

Jacek Rybicki

PS. Na koniec jeszcze jeden internetowy komentarz ku 
refleksji: Jesteśmy żebrakami Europy – podziękować rządowi
– jesteśmy państwem usługowym bez przemysłu, jesteśmy go-
łodupcami dzięki temu „najlepszemu z rządów” i to sami sobie 
zafundowaliśmy…

„Krwawy Kociołek, to kat Trójmiasta” – śpiewał niejeden bard 
w balladzie o Janku Wiśniewskim. Wymiar sprawiedliwości 
w wolnej już Polsce uznał jednak inaczej. Wicepremier w PRL 
Stanisław Kociołek został prawomocnie uniewinniony przez 
warszawski Sąd Apelacyjny w sprawie zbrodni Grudnia ’70.

sądnych sąd wydał wyrok 30 
czerwca br.

Przypomnijmy, że gdańska 
prokuratura domagała się uchy-
lenia wyroku Sądu Okręgowego 
w Warszawie wobec wszystkich 
trzech oskarżonych i przekazania 
ich sprawy do ponownego rozpo-
znania. 19 kwietnia 2013 r. Sąd 
Okręgowy wydał wyrok uznają-
cy za „bezprawną i przestępczą” 
decyzję władz PRL o użyciu 
broni przeciw protestującym ro-
botnikom sprzeciwiającym się 
drastycznym podwyżkom cen. 
Sąd niejednogłośnie uniewinnił 
od zarzutu „sprawstwa kierowni-
czego” zabójstwa robotników b. 
wicepremiera PRL, 80-letniego 
dziś Stanisława Kociołka. To on 
16 grudnia 1970 r. nakłaniał w te-
lewizji strajkujących w Gdyni do 

powrotu do pracy, choć – zda-
niem prokuratury – wiedział, że 
następnego dnia rano stocznia bę-
dzie zablokowana przez wojsko. 
Na stacji kolejki miejskiej przy 
stoczni 17 grudnia rano zginęły 
osoby, które miały usłuchać apelu 
Kociołka.

Dwaj inni oskarżeni o „spraw-
stwo kierownicze” zabójstwa – płk 
Mirosław W., b. dowódca bata-
lionu blokującego bramę Stoczni 
Gdańskiej, i płk Bolesław F., b. 
zastępca ds. politycznych dowód-
cy 32. Pułku Zmechanizowanego 
blokującego przystanek kolejki 
pod stocznią w Gdyni – zostali 
skazani na dwa lata w zawiesze-
niu, jednak nie za udział w za-
bójstwie, lecz w pobiciu, którego 
skutkiem była śmierć.

W grudniu 1970 roku od 
strzałów wojska i milicji zgi-
nęły na Wybrzeżu w Gdyni, 
Gdańsku, Szczecinie i Elblągu 
44 osoby, a ponad 1100 zostało 
rannych.

(asg)

„Kat Trójmiasta” uniewinniony

Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie wydał wyrok w spra-
wie masakry robotników 

na Wybrzeżu w Grudniu 1970 
roku po 19 latach procesu. Po-
czątkowo na ławie oskarżonych 
zasiadało kilkunastu działaczy 
aparatu komunistycznego, 
m.in. Wojciech Jaruzelski, 
w 1970 r. minister obrony na-
rodowej i członek Biura Poli-
tycznego KC PZPR.

Po wysłuchaniu wystąpień 
prokuratora Bogdana Szegdy, 
pełnomocnika oskarżycieli po-
siłkowych poszkodowanych 
w wydarzeniach grudniowych, 
mec. Macieja Bednarkie-
wicza, reprezentanta NSZZ 
„Solidarność” Piotra Andrze-
jewskiego, a także obrońców 
oskarżonych i samych pod-
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Jak Pan/Pani ocenia 
„aferę taśmową” 
i reakcję rządu?

PIOTR MADEJ, przewodniczący 
KM NSZZ „S” przy 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdańsku
– Afera taśmowa to kolejny skandal i ośmie-
szenie się rządu Donalda Tuska. Natychmiast 
powinien on podać się do dymisji, ale nie 

dziwi mnie, że tak się nie stało. Po tym rządzie niczego ta-
kiego się nie spodziewam. PO i PSL trzymają się władzy za 
wszelką cenę. Większość rządów w innych państwach już 
dawno podałaby się do dymisji.

BARBARA SPIGARSKA 
przewodnicząca KZ NSZZ 
„S” w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku
– Te nagrania pokazały, że ludzie obecnej 
władzy są słabi. Oczywiście, nie można wy-
kluczyć, że podobni mogą się okazać przed-

stawiciele innych formacji politycznych, niemniej osoby wy-
stępujące w aferze podsłuchowej powinny wykazać się teraz 
jakąś osobistą refleksją. Uważam też, że media poświęcają tej 
sprawie trochę za dużo uwagi. Jest ona atrakcyjna medialnie, 
ale w Polsce jest dużo poważnych problemów do rozwiąza-
nia i nimi powinniśmy się zająć.

JÓZEF RYMSZA, kierownik 
Oddziału ZRG NSZZ „S” 
w Kościerzynie
– Cała sprawa jest kompromitacją tzw. elit 
politycznych. Dowiedzieliśmy się po raz ko-
lejny, na co stać tę grupę. Ale cóż można 
oczekiwać od ludzi, na czele których stoi 

człowiek, uważający, że „polskość to nienormalność”? Dziwię 
się, że ma on jeszcze czelność być premierem i aspirować do 
innych funkcji publicznych. Obecny rząd powinien w całości 
podać się do dymisji.

ANNA GRUSZECKA, OZ NSZZ „S” 
przy Szpitalu Specjalistycznym 
im. Świętego Wojciecha 
w Gdańsku
– Jestem zbulwersowana tym, co usłyszałam 
na nagraniach. Ich treść jest obrzydliwa. Je-
stem także oburzona reakcją rządu na całą 

sprawę i przebiegiem debaty oraz głosowania w Sejmie. Co 
oni jeszcze tam robią? Powinni dawno podać się do dymisji. 
Zresztą ten rząd powinien już odejść po katastrofie smoleń-
skiej i po tym, jak się później zachowywał. Szkoda każdego 
roku rządów PO i PSL. To stracone lata, w których dla Pola-
ków zrobiono niewiele, a może nawet w ogóle nic.

prof. FRANCISZEK MAKURAT 
przewodniczący KZ NSZZ „S”
na Uniwersytecie Gdańskim
– Jest mi smutno z powodu afery taśmowej. 
Nie chodzi oczywiście o fakt nagrywania 
ludzi pełniących stanowiska z najwyższej 
półki – ministrów, prezesa NBP, ale o to, co 

i jak mówili oni podczas podsłuchanych rozmów. To bardzo 
źle wpływa na wizerunek Polski na świecie. Denerwuje mnie 
natomiast większość komentarzy skupiających się na wul-
garnym języku lub dywagacjach na temat autorstwa pod-
słuchów. To odwracanie uwagi od istoty sprawy, którą jest 
treść nagranych rozmów. Widać, że próbuje się zamieść całą 
sprawę pod dywan. Mam nadzieję, że afera taśmowa zmobi-
lizuje Polaków, także związkowców, do większej aktywności 
i podejmowania bardziej odpowiedzialnych wyborów. Musi-
my podjąć ten wysiłek dla samych siebie, ale też przyszłości 
naszych dzieci i wnuków.

oprac. (ach)

i œmIesZno, i strAszno
Afera podsłuchowa wywołana taśmami 
„Wprost” przedstawiła polską politykę 
w zupełnie innym świetle. Jeśli w ogóle 
można tu mówić o czymś jasnym. Przed-
stawiamy alfabet koalicji PO-PSL.

AGENCJA BEZPIECZEÑSTWA
WEWNÊTRZNEGO – utrzymywana przez 
państwo (podatników) agencja ochrony, 
organizująca spontaniczne akcje ochraniania 
redakcji najważniejszych mediów. ABW bawi 
się też w Świętego Mikołaja, zostawiając 
w ochranianych obiektach prezenty nawet 
kilka miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Na 
przykład walizki.

AMBASADOR – członek służby dyploma-
tycznej państwa, angażowany zazwyczaj przez 
ministra spraw zagranicznych w restauracji 
(patrz: SPOTKANIE PRYWATNE). Głów-
nym zadaniem ambasadorów jest dostarczanie 
szefowi rządu (patrz: FRAJER VEL PA-
LANT VEL UKOCHANY NAJWY¯SZY 
PRZYWÓDCA) dóbr luksusowych z kraju 
urzędowania (np. cygar na Kubie).

BULLSHIT – sojusz polsko-amerykański, 
będący (podobno) żelazną zasadą polskiej racji 
stanu od 1989 r. Zdaniem „dżentelmenów” 
(patrz: DEAL), „nic niewarty” i „szkodliwy”.

DEAL – umowa zawierana przez dwóch 
„dżentelmenów” (np. Jacka Rostowskiego 
i Radosława Sikorskiego). Deal ma na celu 
wyeliminowanie politycznych konkurentów 
i wzajemne przysługi zawierających porozu-
mienie. W języku formalnym „dżentelmenów” 
określa się też czasami jako ministrów.

FRAJER VEL PALANT VEL UKOCHA-
NY NAJWY¯SZY PRZYWÓDCA – zwycza-
jowe określenie prezesa Rady Ministrów przez 
jej członków.

GRUPA TRZYMAJ¥CA W£ADZÊ – istnieje 
tylko teoretycznie, tak jak państwo polskie 
w ocenie jednego z ministrów.

K***A – słowo klucz, które otwiera drzwi na 
salony polityczne.

LANSIARSTWO – styl byłego ministra Sławo-
mira Nowaka, polegający na „prowadzaniu się 
po hipsterskich klubach dla 17- i 18-latków”.

MURZYÑSKOŒÆ VEL SENTYMENTA-
LIZM – zdaniem „dżentelmenów” (patrz: 
DEAL) główna cecha Polaków, objawiająca się 
m.in. „płytką dumą” i „niską samooceną”.

NARODOWY BANK POLSKI – instytucja, 
której prezes chciałby czasami być prezesem 
Rady Ministrów (patrz: FRAJER VEL PA-
LANT VEL UKOCHANY NAJWY¯SZY 
PRZYWÓDCA) i dymisjonować „dżentelme-
nów” (patrz: DEAL), tzn. ministrów.

NIESYMPATYCZNA STARA KOMUSZ-
KA VEL NADÊTE BABSKO – osoba płci 
żeńskiej o przeszłości w Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, pełniąca z nadania PO wyso-
kie funkcje w Unii Europejskiej.

PALIWO – towar, którego cena zależy 
głównie od cyklu wyborczego. Przed wyborami 
trzeba utrzymywać ją na niskim poziomie. Po 
wyborach, zwłaszcza wygranych przez PO, 
cytując premiera (patrz: FRAJER VEL 
PALANT VEL UKOCHANY NAJWY¯-
SZY PRZYWÓDCA) – „może być nawet i po 
7 zł”. W końcu – tu znów cytat – „wszystkie 
chwyty dozwolone”.

PORTO – portugalskie wino zamawiane przez 
„dżentelmenów” (patrz: DEAL) podczas spo-
tkania. W zamówieniu nie przeszkadza wysoka 
cena wina, w końcu płacą za nie podatnicy 
(patrz: SPOTKANIE PRYWATNE). Zdaniem 
byłego ministra finansów, „po porto życie jest 
jeszcze lepsze”.

POTWÓR – jeśli wierzyć gustom kulinarnym 
szefa MSZ Radosława Sikorskiego, ośmiornicz-
ka marynowana w rozmarynie z oliwą.

SOWA I PRZYJACIELE – nie mylić z Sową 
Przemądrzałą, Kubusiem Puchatkiem i ich 
przyjacielami.

SPOTKANIE PRYWATNE – zakrapiana 
rozmowa dwóch urzędników państwowych 
(w wersji klasycznej dwóch ministrów, w zmo-
dyfikowanych wersjach mogą brać również 
udział szefowie innych urzędów państwowych 
oraz członkowie władz spółek Skarbu Pań-
stwa), opłacana z pieniędzy podatników.

ZAMACH STANU – tajny spisek mający 
na celu utrudnić premierowi Tuskowi (patrz: 
FRAJER VEL PALANT VEL UKO-
CHANY NAJWY¯SZY PRZYWÓDCA) 
negocjacje energetyczne w Brukseli, zawiązany 
przez dwóch kelnerów i jednego menedżera 
restauracji.

¯ULIA LWOWSKA – grupa społeczna, z któ-
rej zdaniem „dżentelmenów” (patrz: DEAL) 
pochodzi jeden z konkurentów politycznych 
(dodajmy – z tej samej partii). Z kontekstu 
wynika, że popularnym imieniem wśród żulii 
lwowskiej było (jest?) „Grzesiu”.

oprac. (ach)
Rys. Dobosz Jan
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Blisko połowa Polaków 
deklaruje ,  iż  p lanuje 
wakacyjny wyjazd. Prze-
ważnie są to wyjazdy 
indywidualne, organizo-
wane samodzielnie. Co 
drugi pracujący w ogóle 
na urlop nie wyjedzie.

Latem większość rodaków 
wybierze kilkudniowy 
wypoczynek nad Bałty-

kiem, w naszych górach lub 
nad jeziorami.

Na wakacje, choćby na dwa 
dni, planuje wyjechać w 2014 
roku blisko 15 milionów osób – 
czyli 47 proc. mających ponad 18 
lat Polaków. 7 na 10 osób planu-
jących urlop będzie wypoczywać 
w kraju. Na zagraniczne wakacje 
chce wyjechać 4,5 miliona Pola-
ków. Co piąty z nich uda się do 
rodziny lub znajomych na emi-
gracji. Ponad 2 miliony rodaków 
skorzysta z usług biur podróży 
– wynika z badań przeprowa-
dzonych w maju br. na zlecenie 
Mondial Assistance.

Kto i za ile?

Wypoczywać poza miej-
scem zamieszkania będą przede 
wszystkim osoby w wieku 30-
-39 lat. Dochód gospodarstw 
domowych planujących urlop 
przekracza 2,5 tys. zł na oso-
bę. Deklarujący wyjazd zagra-
niczny wskazują na dochody 
co najmniej 4,5 tys. zł.

Planując wakacje w Polsce 
trzeba się liczyć ze średnim 
wydatkiem 1332 zł. Tego-
roczne krajowe wakacje będą 
droższe o 141 złotych w sto-
sunku do ubiegłorocznych. 

Zagraniczna podróż wakacyjna 
wiąże się z wydaniem średnio 
2364 zł na osobę (wakacje za 
granicą będą droższe od ubie-
głorocznych o 50 zł).

Z Europejskiego Bada-
nia Warunków Życia prze-
prowadzonego przez GUS 
wynika, że roczny dochód 
netto na osobę w polskim 
gospodarstwie domowym 
wyniósł w ub.r. przeciętnie 
15 875 zł, czyli 1323 zł na 
miesiąc. Połowa badanych nie 
mogła więc pozwolić sobie na 
wakacje choćby raz w roku.

Co drugi pracujący na 
wakacje nie wyjedzie

Przynajmniej raz przez co 
najmniej dwa dni w 2013 r. wy-
poczywała niespełna połowa ba-
danych przez CBOS (46 proc.).

CBOS zapytał responden-
tów, którzy w 2013 r. ani razu 
nie wyjechali poza miejsce 
zamieszkania na co najmniej 
dwudniowy wypoczynek, 
o przyczyny tej absencji. 45 
proc. niewyjeżdżających jako 
powód wskazywało brak środ-
ków finansowych. Na drugim
miejscu przyczyn rezygnacji 
z wyjazdów znalazł się wiek 
lub stan zdrowia (13 proc.).

Turysta ubezpieczony

W najbliższych miesiącach 
3,42 miliona Polaków, planują-
cych wakacje za granicą, wykupi 
ubezpieczenie – szacują firmy
ubezpieczeniowe i touroperatorzy. 
Również wybierający urlop w kra-
ju częściej niż w roku ubiegłym 
deklarują zakup ubezpieczenia.

Po co ubezpieczenia?
Wyjeżdżając za granicę 

należy pamiętać o wykupie-
niu stosownego ubezpieczenia 
na pokrycie kosztów leczenia 
i pomocy w podróży.

Polisy nie są drogie, a kosz-
ty, jakie należy ponieść w razie 
ich braku, są astronomiczne.

Przedmiotem ubezpieczenia 
są przeważnie koszty poniesio-
ne w następstwie nagłego za-
chorowania lub nieszczęśliwe-
go wypadku (NNW) w trakcie 
trwania okresu ubezpieczenia, 
poza granicami Polski, koszty 
transportu medycznego do miej-
sca zamieszkania lub placówki 
medycznej na terenie Polski.

EKUZ

W państwach Unii Europej-
skiej ubezpieczenie zdrowotne 
mamy prawie automatycznie. 
Należy przed wyjazdem uzyskać 

Zamiast wybrać się do tradycyjnego biura podróży, coraz 
częściej turyści szukają atrakcyjnych ofert wycieczek on-line.

Wakacje, ZNÓW MAMY wakacje 

Kolumny opracował Artur S. Górski

Palac Makariosa III w Nikozji.

w najbliższym oddziale NFZ 
kartę EKUZ (Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego). 
Ale uwaga: daje ona prawo do 
korzystania z usług publicznej 
służby zdrowia, ale nie pokrywa 
kosztów wizyt specjalistycznych 
i transportu medycznego. Przy 
odbieraniu EKUZ otrzymujemy 
pisemną informację o warun-
kach korzystania z publicznej 
służby zdrowia w kraju, do któ-
rego się udajemy.

Gdy spotkamy 
kryminalistę

Jeżeli turysta został napad-
nięty lub okradziony, powinien 
powiadomić o tym lokalną poli-
cję i skontaktować się z najbliż-
szą polską placówką dyploma-
tyczną lub konsularną. Konsul 
RP ułatwi kontakt z krewnymi 
lub znajomymi w Polsce, którzy 
prześlą pieniądze.

W uzasadnionych, tylko wy-
jątkowych, przypadkach konsul 
może udzielić pomocy finanso-
wej niezbędnej na powrót do 
Polski najtańszym środkiem 
transportu, o ile turysta zobo-
wiąże się do zwrotu pożyczki.

W przypadku utraty pasz-
portu lub innych dokumentów 
konsul może, po uprzednim 
potwierdzeniu tożsamości, 
wydać paszport tymczasowy 
na powrót do kraju.

W przypadku aresztowania 
lub pozbawienia wolności tu-
rysta ma prawo wnioskować 
o kontakt z konsulem. Konsul 
zadba o to, aby obywatel RP 
nie był traktowany gorzej niż 
obywatele innego kraju i po-
wiadomi (na wniosek) rodzinę, 
uzyska informację o powodach 
zatrzymania, a także dostarczy 
listę adwokatów. 

turystycznym. Na tygodniowe 
wakacje na Krecie w okolicach 
Heraklionu i Chanii, na Rodos 
lub na Korfu trzeba przezna-
czyć średnio 2447 zł.

Kolejna w rankingu jest 
Turcja – 17,8 proc. Antalya jest 
najchętniej wybieraną przez 
Polaków miejscowością tury-
styczną. Średnia cena pobytu 
w kurorcie wynosi 2493 złote.

Na trzecim miejscu jest 
Egipt – 14,3 proc. Sytuacja 
polityczna w Egipcie z wol-
na wraca do normy. Średnio 
tygodniowy pobyt dla jednej 
osoby w Hurghadzie kosztuje 
2303 zł. Podobnie w Sharm el 
Sheikh na półwyspie Synaj.

Dalej są: Hiszpania – 13,6 
proc. (tygodniowe wakacje na 

Fuerteventurze to średnio 2738 
zł za osobę), Bułgaria – 6,8 
proc. (za tygodniowe wakacje 
w Burgas trzeba zapłacić śred-
nio 2003 zł), Włochy – 5 proc., 
Tunezja – 4,4 proc., Chorwacja 
– 2,9 proc. (Polacy w tym roku 
częściej wybierają Chorwację), 
Cypr – 2 proc., Portugalia – 1,8 
proc., Austria – 1,3 proc., Ma-
roko – 1,1 proc., Francja – 1,1 
proc., Czarnogóra – 0,7 proc.

HB czy All inclusive?

Najwięcej Polaków wciąż 
korzysta z wycieczek czar-
terowych i ofert last minute 
i rezerwuje wyjazdy na mniej 
niż 10 dni przed wylotem. Po-
pularne są również oferty first
minute, czyli rezerwowane 
z wyprzedzeniem. Pamiętaj-
my, że klient, który wybie-

ra opcje dwóch posiłków 
– śniadania i obiadokolacje 
przy opcji HB [ang. Half Bo-
ard] z reguły płaci mniej, ale 
na miejscu w hotelu będzie 
musiał dopłacić do napojów 
i np. korzystania z niektó-
rych aquaparków.

Do kogo jedziemy?

Analizując dane należy 
pamiętać, że w statystykach 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki wyjazdy organizowane 
przez biura podróży, agencje 
i innych operatorów stanowią 
ok. 25 proc. wyjazdów zagra-
nicznych Polaków. Blisko 60 
proc. organizuje swoje wyjaz-
dy samodzielnie i podróżuje na 
własną rękę. Dla ponad 20 proc. 
Polaków główny cel podróży 
stanowią odwiedziny u rodzin 
za granicą, stąd dane, iż Pola-

cy odwiedzali głównie Niemcy 
(19 proc. wyjeżdżających w ce-
lach turystyczno-wypoczynko-
wych), Wielką Brytanię, Wło-
chy i Czechy. Jednym z bardziej 
popularnych miast jest Berlin. 
Do stolicy Niemiec możemy się 
dostać szybko i tanio, a Berlin 
obfituje w atrakcje.

W kraju liderem jest Kra-
ków, jedno z najpopularniej-
szych polskich miast nie tylko 
wśród rodaków, ale także za-
granicznych turystów. Popu-
larna jest też Warszawa oraz 
– co nie dziwi – Częstochowa 
i Trójmiasto.

Wśród tych, którzy planują 
wypoczynek w kraju, najwięk-
szą popularnością cieszą się wa-
kacje spędzane nad Bałtykiem. 
Tu przybędzie co drugi urlopo-
wicz. W górach, podobnie jak 
nad jeziorami, letnie miesiące 
spędzi co szósty. 

KRAJ czy zagranica?

W 2013 r najchętniej 
za pośrednictwem 
rezerwacji on-line na 

portalach turystycznych jeździ-
liśmy: latem – do Grecji (18,7 
proc.),, zimą na narty do Włoch, 
a w całym roku mimo spadku za-
interesowania – wciąż do Egiptu 
(24 proc.). Na drugim miejscu 
wśród turystów korzystających 
w całym roku z wyszukiwarek 
internetowych jest Grecja, na 
trzecim Turcja z udziałem re-
zerwacji 15,2 proc.

Dokąd z biurami 
podróży

Z biurami podróży rodacy 
odwiedzają najczęściej Grecję 
– 22,7 proc. udziału w rynku 
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Minęły czasy, gdy paszport 
był przedmiotem pożąda-
nia i politycznego szantażu. 
Jednak nadal ten dokument 
podróżny jest niezbędny. Tak 
też rzecz ma się z wizami.

Szykując się do zagraniczne-
go wyjazdu warto spraw-
dzić, czy nasze dokumenty 

podróży są ważne i czy będziemy 
mogli przekroczyć granicę. W kra-
jach Unii Europejskiej wystarczy 
nam dowód osobisty. Przy dal-
szych podróżach już nie.

Nie zapominajmy, że data 
ważności paszportu nie może 
minąć w czasie naszego pobytu. 
Ten dokument w wielu krajach 
musi być ważny przez kilka 
miesięcy po przekroczeniu gra-
nicy. Są kraje, które wymagają, 
by nasz paszport był ważny na-
wet pół roku od daty wjazdu.

Od przyjęcia wniosku pasz-
portowego do wydania nowego 
dokumentu mija nieraz 30 dni. 
Niezbędne są kolorowe foto-
grafie, spełniające wymagania 
biometryczne.

Pamiętajmy, że dzieci wy-
jeżdżające za granicę muszą 
legitymować się własnym waż-
nym paszportem. Na wydanie 
paszportu dziecku wymagana 
jest zgoda obojga rodziców.

Jeśli wnioskujemy o paszport 
ważny dziesięć lat, opłata wynosi 
140 zł. Prawo do 50-procentowej 
ulgi mają emeryci, osoby niepeł-
nosprawne, uczniowie od 13 roku 
życia i studenci. Nic za paszport 
nie muszą natomiast płacić oso-

Z dzieckiem na wakacje
Wspólne wakacje całej rodziny to wielka frajda. Pakuj-
my więc walizki i zabierajmy dzieci na rodzinny urlop.

Powinniśmy wykupić pobyt z wyżywieniem – będzie wię-
cej czasu na spacery po plaży, po lesie czy po centrach miast. 
Przed rezerwacją hotelowego pokoju warto dopytać się do-
kładnie, co znajduje się na wyposażeniu pokoju. 

Pamiętajmy o rozważnej jeździe. Wygodny, bezpiecz-
ny, atestowany fotelik dla dziecka to warunek bezpiecznej 
i komfortowej podróży. Jazda nocą (kierujący musi być wy-
poczęty!) daje minimum pewności, że dziecko prześpi przy-
najmniej kilka godzin. Pamiętajmy, by mieć zawsze coś do 
picia dla naszych podopiecznych.

Jeśli wybieramy się w podróż samolotem – zmiany ciśnie-
nia przy starcie i lądowaniu to dyskomfort. Dlatego niemow-
lę warto karmić, a starszym dzieciom dać gumę do żucia 
lub cukierka do ssania. To powinno zapobiec bólom uszu. 
Do samolotu nie wolno wnosić płynów w pojemnikach prze-
kraczających 100 ml, ale nie powinno być problemów, jeżeli 
słoiczki – oryginalnie zapakowane – będą odrobinę większe. 
Stewardesy podgrzeją butelkę z jedzeniem lub napojem.

W pociągu na czas podróży nieodzowne są zabawki dla 
dziecka. Przed podróżą należy zabrać dziecko do lekarza 
i dentysty, by zbadali je dokładnie. 

Zachować ostrożność!
Cypr Północny to piękny kraj, ale komunikat MSZ daje do zro-

zumienia wyjeżdżającym na terytorium tzw. Tureckiej Republiki 
Północnego Cypru, że nie może zapewnić tam opieki konsularnej. 
Nota nie zawiera żadnych informacji o niepokojących wydarze-
niach na terenie Cypru Północnego. Obywatele RP mogą korzy-
stać ze wsparcia ambasady RP w Republice Cypryjskiej w Nikozji.  

MSZ ponawia apel o zachowanie na terytorium Tajlandii 
szczególnej ostrożności. Panuje tam stan wojenny. 

Osobom przebywającym w Republice Iraku MSZ zaleca 
niepodejmowanie podróży po terytorium kraju, pozostałym  
odradza podróżowanie do Iraku.  

W związku z nieprzewidywalnością dalszego rozwoju sy-
tuacji na części terytorium Ukrainy, tj. w obwodzie doniec-
kim, zaporoskim i ługańskim, MSZ wzywa obywateli pol-
skich do ich natychmiastowego opuszczenia.  

Obywatele polscy przebywający w Egipcie powinni za-
chować szczególną ostrożność. Polscy turyści wypoczywający 
w kurortach nad Morzem Czerwonym powinni zrezygnować 
z wyjazdów poza ośrodki turystyczne. 
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W jakim kraju (krajach) Pan(i) 
wypoczywał(a) – co najmniej 
dwudniowy wypoczynek w 2013 r, 
wyjazdy organizowane 
oraz indywidualne. Dane w proc. 

Nigdzie nie 
wyjeżdżałem 

(am)
54%

Wyłącznie 
w kraju

31%

Zarówno w kraju, 
jak i za granicą

8%
Wyłącznie 
za granicą

7%

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek w 2013 r.?

Tak
46% Nie

54%

Czy Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek w 2013 r.? PASZPORT I WIZA
by, które mają ukończone 70 lat, 
jeżeli wyjazd następuje w celu 
długotrwałego leczenia oraz żoł-
nierze kontraktowi.

Obowiązek wizowy jest 
utrzymany w większości państw 
świata, a np. do Kanady nie ma 
obowiązku wizowego, ale… 
zwolnienie dotyczy tylko po-
siadaczy paszportów biome-
trycznych. O wizę staramy się 
naturalnie przed przyjazdem 
w ambasadach. Szczegółowych 
informacji o zasadach wjazdu 
i pobytu na terytorium poszcze-
gólnych państw udzielają przed-
stawicielstwa dyplomatyczne. 
Informacje o zasadach wjazdu 
i pobytu w poszczególnych kra-
jach można znaleźć na stronie 

internetowej MSZ. Szczegółowa 
tabela znajduje się pod adresem: 
http://www.msz.gov.pl/pl/infor-
macje_konsularne/wizy/

Ewidencja MSiT

Centralna Ewidencja Organi-
zatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych prowadzona jest 
na stronie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Można sprawdzić, 
czy wybrany organizator turysty-
ki lub pośrednik turystyczny dzia-
ła na podstawie wpisu do rejestru 
działalności regulowanej, czy po-
siada zabezpieczenie finansowe 
na rzecz klientów, jego wysokość 
oraz okres obowiązywania, czy 
biuro nie zawiesiło działalności, 
czy wobec organizatora turystyki 
nie toczy się postępowanie o wy-
kreślenie z rejestru. Data wpisu do 
rejestru wskazuje, jakie ma ono 
doświadczenie. 
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Mniej za telefon
Od 1 lipca br. płacimy mniej za połączenia w roamingu. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował maksymalne 
stawki w złotówkach (http://uke.gov.pl/nowe-stawki-za-ro-
aming-w-ue-od-1-lipca-2014-13806). 

Za minutę połączenia wychodzącego zapłacimy 97 gr zamiast 
dotychczasowych 1,22 zł. Za połączenie odebrane – 25 gr zamiast 
36 gr. Za SMS – 31 gr, a nie 41 gr. Za transmisję danych 1,02 zł za 
megabajt zamiast 2,30 zł. To stawki maksymalne.  
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Pasje, hobby… 

Krzysztof Rzeszutek

Wśród naszych solidarnościowych koleżanek i kolegów są 
ludzie, którzy swoim pasjom poświęcają wiele czasu i za-
pału. Warto brać z nich przykład, korzystać z dobrych rad. 
Pora ku temu doskonała, sezon letni w pełni.

20 minut, a kiedy mi się bardzo 
spieszy, mogę nawet „wyrobić 
się” w ciągu 15 minut. Jeżdżąc 
autobusem byłoby to niemożliwe, 
jazda miejskimi środkami trans-
portu, kiedy są korki, to co naj-
mniej 40 minut. Mam też sprzęt 
dodatkowy, jak np. specjalistycz-
ne okrycia, wsiadam bowiem na 
rower także kiedy pada deszcz. 
Ważne, że umiem naprawiać ro-
wery. W przeciwnym razie trzeba 
byłoby się liczyć niejednokrotnie 
z poważnymi wydatkami. Mam 
przyjaciół, którzy jeżdżą rowe-
rami po górach w Niemczech. 
Kiedy ich odwiedzam, jeździ-
my razem. Niedługo wyjadą na 
rowery w Alpy. Pomyślałem, że 
może też mógłbym się do tego 
przymierzyć. Na pewno byłby 
konieczny jednak solidniejszy 
trening i lepszy rower. Ale kto 
wie… To takie moje ciche ma-
rzenie. Zaczęły się wakacje. A dla 
mnie i mojej rodziny wakacje bez 
roweru są nie do pomyślenia.

A może wędkę…
Piotr Kosidło, przewodni-

czący KO NSZZ „Solidarność” 
w PUT Port-Trans, jest węd-
karzem mającym na swoim 
koncie różnorodne osiągnięcia 
sportowe. Mówi, że tak na-
prawdę dla niego nie jest waż-
ne, czy coś złowi, czy też nie. 
Samo obcowanie z przyrodą, 
wejście w ciszę, pozwala mu 
w tym – żartobliwie mówiąc 
– zwariowanym życiu choć na 
chwilę się zatrzymać, nabrać 
powietrza w płuca, odetchnąć, 
ukoić.

– Wędkować zacząłem, kie-
dy miałem 5-7 lat, razem z tatą 
i dziadkiem. Prawdziwego bak-
cyla złapałem, kiedy miałem 
lat 10. Złowiłem wtedy w Mo-
tławie lina ważącego więcej 
niż dwa kilogramy. To było dla 
mnie, wówczas jeszcze chłop-
ca, ogromne przeżycie. Lubi-
łem chodzić nad Motławę. Tam 
było kiedyś najlepsze łowisko. 
Przyznaję, że zdarzało się, że 
szedłem na wagary, żeby tylko 
powędkować. Mama wysyłała 
do szkoły, a ja chowałem w ko-
móreczce wędkę i skręcałem 
tam, gdzie mnie ciągnęło, nad 
wodę. Potem łowiłem nad naj-
piękniejszą polską rzeką, nad 
Wisłą, ale też nad niedalekimi 
kanałami, w tym nad Kanałem 
Elbląskim. Także na kutrach 
na Zatoce Gdańskiej. Wycią-
gałem nawet 5-kilogramowe 

dorsze. Od kilku lat jeżdżę do 
Norwegii. Odnalazłem tam raj 
dla wędkarzy. Głusza, dosko-
nała cisza, przepiękna przyro-
da, czysta woda. Jezioro duże, 
jak cała Zatoka Gdańska. Na-
wet wynajmowany domek jest 
bez prądu. Urządzenia działają 
na solary, lodówka na gaz. Je-
dzie nas ósemka, na około 10 
dni. Wynajmujemy tam łódki. 
Oprócz nas jest kilku Norwe-
gów, Niemców. Tam są dopiero 
ryby! Dziennie udaje się nawet 
ponad sto kilo szczupaka wy-
łowić. A i okazy piękne: 12-
-14-kilogramowe ryby. I to 
dwie, a nawet trzy w jednym 
połowie. To duża satysfakcja. 
Wędkuję od czterdziestu lat. 
Jeśli chodzi o moje osobiste 
osiągnięcia, to dumny jestem 
z wielkiego okonia, liczącego 
47 centymetrów. To doskonały 
wynik na tę rybę. 

Pracuję na zmiany, więc 
mam tę możliwość, że mogę 
robić wypady na ryby w ciągu 
tygodnia. Nie ma wtedy ludzi 
wokół, jest cisza, śpiew pta-
ków, czasem plusk w wodzie, 
relaks, prawdziwy kontakt 

z przyrodą. Polecam to innym. 
To doskonały sposób na odstre-
sowanie.

A może paletę 
i farby…

Waldemar Cieślak, czło-
nek Prezydium Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
w Remontowej Shipbuilding, 
w wolnych chwilach zajmu-
je się malowaniem obrazów. 
Najczęściej maluje portrety, 
pejzaże oraz obrazy o tematy-
ce marynistycznej. Jego pasja 
zrodziła się z chęci ofiarowania
czegoś osobistego człowieko-
wi, który jest dla niego życio-
wym wzorem – Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II.

– Zawsze miałem zacięcie 
do malowania. Nie skończyłem 
jednak żadnej szkoły plastycz-
nej. Jestem samoukiem. Nie 
byłem już taki młody, kiedy się 
za to zabrałem. Miałem 36 lat. 
Ale tak na poważnie dopiero 
po śmierci Jana Pawła II. Bo-
guś Gołąb zbierał materiały 
do wystawy poświęconej na-
szemu Papieżowi. Postanowi-

łem, że ofiaru-
ję obraz, który 
sam namaluję. 
Ten obraz ktoś 
zresztą potem 
ukradł, zdej-
mując go ze 
ściany na ko-
rytarzu w sie-
dzibie Regionu 
Gdańskiego. 
Ale nie cho-
wałem w sercu 
urazy. Kole-
dzy ze stoczni 
żartowali, że 
teraz moje pra-
ce powinny się 
dobrze sprze-
d a w a ć .  N a 
pierwszą rocz-
nicę śmierci 
Ojca Świętego 
namalowałem 

obrazy, które były wystawione 
w kościele pw. Opatrzności Bo-
żej w Gdańsku Zaspie, a potem 
w kościele pw. Brata Alberta na 
Przymorzu. Na piątą rocznicę 
śmierci Ojca Świętego w 2010 
r. przygotowałem obrazy na wy-
stawę prezentowaną w Regionie 
Gdańskim. Teraz maluję obraz 
błogosławionego księdza Jerze-
go Popiełuszki. To taki odruch 
wdzięczności serca wobec czło-
wieka, który za nas, za naszą 
wolność, oddał życie. Chciał-
bym ofiarować obraz bazylice
św. Brygidy. Pasja malarska na-
daje mojemu życiu inne barwy. 
Stale próbuję czegoś nowego, 
podpatruję. Odwiedzam sklepy 
dla plastyków. Porozmawiam, 
dopytam o nowe techniki. Mo-
imi mistrzami są impresjoniści. 
Najbardziej lubię Moneta, choć 
inspiruję się także mało znany-
mi artystami.

A może buty 
sportowe…

Marian Trocki, emeryto-
wany strażak z Komendy Wo-
jewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku, biega od 
1991 r. Dziś ma 60 lat i nadal 
uprawia sport. Twierdzi, że 
bieganie pozwoliło mu utrzy-
mać kondycję fizyczną na
wysokim poziomie, a jest to 
pomocne w pracy strażaka, 
ale także sprawiło, że mógł 
rozsławiać imię „Solidarności” 
na świecie.

– Tak naprawdę złapałem 
bakcyla sportowego, kiedy 
wysłali mnie z 5-osobową 
grupą do Paryża na eliminacje 
zespołowe w 1993 r. Zoba-
czyłem, że warto trenować, że 
można osiągać sukcesy. Potem 
była Anglia i zaproszenie do 
Paryża na mistrzostwa Europy 
strażaków w biegach przełajo-
wych na 18 kilometrów (18 to 
numer telefonu alarmowego 
do straży pożarnej we Fran-
cji). I w końcu trzy lata później 
nagroda za treningi. W 1996 r. 
w Mistrzostwach Świata Stra-
żaków w Oregonie otrzymałem 
srebrny medal w sprincie na 
100 metrów. Potem były za-
wody w Calgary i mistrzostwa 
WPFG (federacja strażacko-
-policyjna) w Sztokholmie, 
które rozgrywane są co dwa 
lata. W sumie zdobyłem spo-
ro medali: 2 złote, 2 srebrne,  
4 brązowe. Moje główne dys-
cypliny to: sprint, bieg w szta-
fecie 4x400 metrów, maraton 
i chód sportowy na 5 tysięcy 
metrów. W trakcie kariery 
sportowej bardzo wspierała nas 
Polonia, a my dumnie repre-
zentowaliśmy Gdańsk i „So-
lidarność”. Zajmowałem się 
także szkoleniem strażaków. 
Uprawianie sportu umożliwia 
utrzymanie świetnej kondycji 
fizycznej i jeszcze można zo-
baczyć trochę świata.

Olga Zielińska

A może by tak wsiąść 
na rower…

Krzysztof  Rzeszutek , 
tenor, zastępca przewodni-
czącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Operze 
Bałtyckiej, jest zapalonym ko-
larzem od dziecka. Dziś prze-
mierza co najmniej 20 kilome-
trów dziennie. Dojeżdża rano 
i wieczorem z Przymorza do 
Opery Bałtyckiej we Wrzesz-
czu. Wolny czas z rodziną spę-
dza na rowerze.

– Kiedy byłem małym 
chłopcem, grałem z kolegami 
w kapsle. Były ponaklejane 
nazwiskami liderów wyścigów 
kolarskich. Miałem Szurkow-
skiego, Szozdę i kilku innych 
znakomitych wyścigowców. 
Potem zamieniłem zabawę 
w kolarzy na jazdę na praw-
dziwym rowerze. Mój pierw-
szy poważniejszy rower to była 
kolarzówka – baranek. Miałem 
wtedy 14-15 lat. Niestety, ukra-
dziono mi go. Pamiętam, kiedy 
kupowałem swój pierwszy ro-
wer za własne zarobione pie-
niądze. To było dla mnie duże 
przeżycie. Dwa lata temu ku-
piłem sobie rower miejski Ho-
rizon. Doskonale się sprawdza 
w gdańskich warunkach. Ale 
to niejedyny rower w rodzinie. 
Mamy ich razem pięć. W week-
endy jeździmy wspólnie z żo-
ną i dziećmi. Ale także wtedy, 
kiedy odwiedzają nas znajomi, 
proponujemy wycieczkę rowe-
rową. Mamy zawsze rowery do 
wypożyczenia. W Gdańsku jest 
wiele świetnych ścieżek rowe-
rowych. Można więc ciekawie 
spędzić wolny czas. To hobby 
ma także walor ekonomiczny, 
pozwala oszczędzić czas i pie-
niądze. Do pracy rowerem 
najczęściej dojeżdżam w ciągu 

Piotr Kosidło (na pierwszym planie) ze swoją zdobyczą.

Jeden z  portretów Jana Pawła II autorstwa 
Waldemara Cieślaka.
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Historia jednak lubi się powtarzać. Autorzy i goście wystawy 
„Foto Majdan. Droga do wolności. Kijów – Czernihów – Gdańsk”, 
prezentowanej w czerwcu w gdańskiej Sali BHP, w zdjęciach do-
kumentujących niedawny protest w centrum Kijowa odnaleźli 
analogie do walki „Solidarności” o wolność w latach 80.

kijowskim Majdanie, obrazujące 
dramatyczną walkę Ukraińców 
o wolność, która przypominała 
zmagania „Solidarności” z re-
żimem PRL 30 lat wcześniej. 
Oddział Berkutu szykujący się 
do natarcia, zmobilizowane szy-
ki obrońców Majdanu, płonące 
ulice i samochody, młodzi ludzie 
z kamieniami i kostką brukową 
w rękach, a nawet zdjęcie pierw-
szej śmiertelnej ofiary pacyfikacji
Majdanu jesienią 2013 r. – takie 
sceny udało się uchwycić w ka-
drze młodym autorom wystawy. 
Imponujące zdjęcia wykonali 
kosztem zmęczenia, ryzyka i wła-
snego zdrowia.

Fotoreporterka Marianna 
Hardi została ranna w trakcie 
wykonywania zdjęć na Majdanie. 
W Gdańsku pokazała m.in. gumo-
we kule, którymi do niej strzelano. 
Jak wspomina, wobec przedsta-
wicieli mediów funkcjonariusze 
owianego złą sławą Berkutu byli 
jeszcze bardziej brutalni niż wobec 
uczestników protestu. Nic dziwne-
go – zło nie lubi świadków…

Podobnie przeżycia z Kijowa 
wspominał Igor Wołosiankin, 
fotografik, członek Narodowego 
Związku Artystów Fotografów 
Ukrainy, redaktor naczelny lo-
kalnego tygodnika w Nieżynie 
koło Czernihowa. – Zapłaciłem 
zdrowiem za swoją obecność 
na Majdanie. Raz będąc w sa-
mym środku wydarzeń byłem 
mocno pobity, po głowie lała mi 
się krew. Zdrowy rozsądek naka-
zał mi uciec w bardziej spokojne 
miejsce, ale po kilkunastu metrach 
emocje wzięły górę. Wróciłem, 
żeby dokumentować wydarzenia. 
Jeśli my tego nie pokażemy, nikt 
tego nie zrobi. Wówczas spraw-
cy pozostaną bezkarni, a historia 
nie pozna prawdy – przedstawił 
świadomość i emocje młodych 
ukraińskich fotoreporterów Igor 
Wołosiankin. Pozostałymi auto-

rami zdjęć w ramach wystawy 
„Foto Majdan” są: Oleg Badio, 
Oleg Gołowatenko, Andrej 
Jaroszenko, Wiktor Kosz-
mał, Igor Kuźmienko, Julia 
Łysaja, Walery Szajgorod-
skij, Nikołaj Turczyn.

Most kulturowy

Inicjatorem zaprezentowania 
prac ukraińskich fotografów na 
Pomorzu był Gennadij Jerszow, 
polsko-ukraiński artysta rzeźbiarz 
mieszkający od 13 lat w Gdańsku, 
członkom „Solidarności” znany 
głównie jako twórca pomnika ks. 
prałata Henryka Jankowskiego.

– Chcemy przerzucić most 
między Gdańskiem a Kijowem. 
Pokazać naszą solidarność. 
Polacy mało wiedzą o swoim 
sąsiedzie. Aby to się zaczęło 
zmieniać, abyśmy się nawza-
jem poznawali, zwrócimy się 
o wsparcie do władz samorzą-
dowych Pomorza i Trójmiasta. 
Mam nadzieję, że to początek 
dłuższej współpracy, swoiste-
go kulturowego mostu między 
dwoma miastami północy – 
polskiej (Gdańsk) i ukraińskiej 

(Czernihów) – powiedział nam 
Gennadij Jerszow.

Rzeźbiarz promuje młodych 
ukraińskich twórców, ponieważ 
z własnego doświadczenia wie, jak 
trudno stanąć artystom samodziel-
nie na nogi. – Promuję sztukę, by 
młodzi ludzie uczyli się, że można 
odnieść sukces. Sam startowałem 
w Polsce od zera, tak jak wielu 
młodych Polaków na Zachodzie 
– podkreślał Jerszow, wychowa-
nek pracowni rzeźby Georgija 
Husida w Kijowie oraz Lwow-
skiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej 
u prof. Emanuila Myśko. Jest 
członkiem Narodowego Związku 
Artystów Ukrainy oraz Związku 
Polskich Artystów Plastyków.

Wspólna sprawa, 
wspólna pasja

Realizacja polsko-ukraińskie-
go „mostu kulturowego” – o któ-
rym wspominał Jerszow – jest być 
może bliższa niż się wydaje. Jesz-
cze w trakcie pobytu autorzy zdjęć 
spotkali się z polskimi fotorepor-
terami znanymi z dokumentacji 
historii „Solidarności” i polskiej 

MAJDAN jak „Solidarność” 

Wernisaż ekspozycji od-
był się w miejscu na-
rodzin „Solidarności”  

4 czerwca, w rocznicę pierwszych 
częściowo demokratycznych wy-
borów w Polsce po drugiej wojnie 
światowej. Ani czas, ani miejsce 
nie były tu przypadkowe. – W Sali 
BHP zaczęła się polska droga do 
wolności. To najlepsze miejsce, 
aby pokazać zdjęcia z Majdanu, 
który dla Ukrainy jest symbolem 
walki o wolność – powiedział 
przewodniczący Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla podczas 
otwarcia wystawy wspólnie z jej 
inicjatorem Gennadijem Jerszo-
wem, skarbnikiem Komisji Kra-
jowej NSZZ „S” Jerzym Jawor-
skim oraz konsulem generalnym 
Ukrainy w Gdańsku Myronem 
Yankivem. ZRG oraz Fundacja 
Atelier Jerszow byli organizato-
rami ekspozycji.

Piękno i dramat 
w kadrze

Wystawa „Foto Majdan”, któ-
ra po premierze w Gdańsku bę-
dzie prezentowana w kolejnych 
polskich miastach, obejmuje do-
robek 12 artystów fotografików, 
fotoreporterów, moderatorów 
stron internetowych i dziennika-
rzy telewizyjnych z Czernihowa, 
miasta u zbiegu granic Ukrainy, 
Białorusi i Rosji, jednego z naj-
starszych miast Rusi. Ich prace 
pokazują ukraiński folklor oraz 
piękno tamtejszej przyrody i ar-
chitektury, m.in. wyjątkowych 
cerkwi, w tym wpisanej na listę 
UNESCO cerkwi Piatnickiej 
w centrum Czernihowa, którego 
tradycje jako centrum religijnego 
są starsze od Kijowa.

Jednak zdecydowanie naj-
większe wrażenie wśród zwie-
dzających wywierają dominujące 
na wystawie zdjęcia z protestu na 

Fotoreporterka Marianna Hardi została ranna w trakcie wykonywania zdjęć na Majdanie. 

Otwarcie wystawy. Od lewej: Giennadij Jerszow, Jerzy 
Jaworski, Marianna Hardi, Roman Kuzimski i Krzysztof Dośla.

drogi do wolności. W siedzibie 
„S” z Ukraińcami spotkali się 
współpracujący z „Magazynem 
Solidarność” Paweł Glanert 
i Wojciech Milewski oraz gra-
ficy i wydawcy Teresa i An-
drzej Sowińscy, a także prezes 
gdańskiego oddziału Związku 
Polskich Artystów Fotografików 
Stanisław Składanowski.

Podczas wymiany doświad-
czeń i wzajemnej prezentacji 
dorobku po raz kolejny okazało 
się, że fotografia to uniwersal-
ny język, łączący ludzi ponad 
podziałami granic, narodowo-
ści i pokoleń. Polscy fotogra-
ficy przedstawili swoje zdjęcia 
dokumentujące m.in. zbrodnię 
Grudnia ’70, uliczne manifesta-
cje antykomunistyczne, strajki 
w sierpniu 1980 r. oraz maju 
i sierpniu 1988 r. Bez wątpienia 
dla młodych ukraińskich dzien-
nikarzy i fotoreporterów protest 
na Majdanie i wciąż trwająca 
walka o suwerenność Ukrainy 
jest podobnym doświadczeniem 
pokoleniowym jak „Solidar-
ność” dla wielu trójmiejskich 
(i nie tylko) fotografów.

Oni dobrze wiedzą, że dobra 
fotografia mówi więcej niż ty-
siąc słów. Jedno ze zdjęć Igora 
Wołosiankina prezentowanych 
na wystawie „Foto Majdan” 
przedstawia funkcjonariuszy 
ukraińskiej milicji polewających 
wodą protestujących w Kijowie. 
Autorowi fotografii udało się 
uchwycić tęczę, która na mo-
ment pojawiła się na strumie-
niu wody. Oby to symboliczne 
i przyciągające uwagę zdjęcie 
okazało się zapowiedzią szczę-
śliwego finału wolnościowych 
aspiracji narodu ukraińskiego. 
Tak jak „Solidarność” zwycię-
żyła reżim komunistyczny…

Adam Chmielecki
Największe wrażenie wywierają dominujące na wystawie 
zdjęcia z protestu na kijowskim Majdanie.
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Pierwsze Walne Zebranie Delegatów Sekcji Służby Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w nowej kadencji 
rozpoczęło się 6 czerwca w Sali Akwen w Gdańsku. Go-

ściem zebrania był przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla, który podziękował związkowcom z 
ochrony zdrowia za pracę w poprzedniej, trudnej kadencji oraz 
życzył skuteczności i sukcesów w kolejnych czterech latach.

 Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdań-
skiego zrzesza ponad 1420 pracowników z 18 organizacji związ-
kowych. W zebraniu wzięło udział 47 delegatów. Na nową prze-
wodniczącą gdańskiej sekcji służby zdrowia wybrano Irenę Jendę 
(z organizacji „S” w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku), 
która zapowiedziała zmiany organizacyjne i rozwój sekcji.

– Sytuacja w służbie zdrowia jest trudna, dlatego musi nas 
być więcej. Musimy podnieść poziom uzwiązkowienia w branży 
zarówno poprzez powstanie nowych organizacji związkowych, 
jak i zdobycie nowych członków w już istniejących. Przykłady 
komisji ze Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha na Za-
spie oraz Podmiotu Leczniczego „Copernicus” w Gdańsku, które 
idą jak burza, pokazują, że jest to zadanie możliwe do realizacji 
– podkreślała Irena Jenda.

Nowa przewodnicząca jest kierownikiem Działu Szkoleń Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S”, dlatego nic dziwnego, że położyła 
nacisk również na rozwój członków sekcji. – Ważne są szkole-
nia zarówno z prawa pracy, prawa związkowego, jak i przepisów 
obowiązujących w służbie zdrowia. Związkowcy to osoby, które 
muszą być doskonale przygotowane merytorycznie oraz znaleźć 
czas na duże zaangażowanie w działalność sekcji. Planuję rów-
nież zintensyfikowanie naszej współpracy z Okręgową Izbą Pie-
lęgniarek i Położnych oraz jednostkami samorządu terytorialnego 
– zapowiedziała Irena Jenda.

Członkami Rady Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego zostali: Joanna Albayati („Copernicus”), Agnieszka 
Borkowska (Szpital im. św. Wojciecha), Paweł Formela (Szpi-
tal im. św. Wojciecha), Stanisława Hirsz-Lemke („Copernicus”), 
Sylwia Jurczyszyn (Szpital św. Wincentego a Paulo), Lucyna 
Kwasek (Szpital im św. Wojciecha), Monika Lorkowska (Po-
morski Oddział NFZ), Jakub Pawlak (Szpital im. św. Wojciecha), 
Maria Rogozińska (Uniwersytet Gdański), Andrzej Wojewoda 
(„Copernicus”).

WZD regionalnej sekcji służby zdrowia przyjęła sprawozdanie 
z działalności sekcji w poprzedniej kadencji złożone przez dotych-
czasowego przewodniczącego Mirosława Madeja. 

– Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy współtwo-
rzyli nasz stoczniowy sukces, 
a szczególnie pracownikom 
produkcji. Ale także organi-
zacji związkowej, działającej 
w naszej firmie, która stara się,
aby w stoczni było jak najlepiej 
– żeby nie było starć, aby była 
współpraca. Bo bez harmonii, 
bez wspólnych celów i idei, nie 
może być tak dobrych wyników, 
jakie osiągnęła cała nasza grupa 
stoczniowa – mówił 26 czerw-
ca, podczas uroczystości Dnia 
Stoczniowca w Remontowej 
Shipbuilding, Piotr Soyka, pre-
zes Remontowa Holding SA. 

Przewodniczący Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla pogratulował 
stoczni sukcesów. – Ta stocznia 
jest przykładem, że w branży 

Sprzeciw wobec prywatyzacji szkolnictwa, pozostawienie 
rodzicom decyzji o posyłaniu ich sześcioletnich dzieci do 
I klasy szkoły podstawowej, apel o opiekę przedszkolną 

finansowaną ze środków publicznych i samorządowych oraz szy-
kujące się zwolnienia ponad dwustu nauczycieli na Pomorzu – to 
główne tematy ostatniej przed wakacjami Rady Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

Związkowcy z oświatowej „Solidarności” zajęli się też kwestią 
przygotowania i finansowania podręcznika dla klas pierwszych.

– Nasz niepokój budzi wyjątkowe tempo przygotowania pod-
ręcznika. Ta błyskawiczna ścieżka jego opracowania ma wzmóc 
walor propagandowy w sytuacji, gdy głosami koalicji rządzącej 
odrzucono obywatelski projekt inicjatywy referendalnej na te-
mat obowiązku szkolnego dla sześciolatków – mówi Wojciech 
Książek, przewodniczący Rady SOiW gdańskiej „S”, i dodaje, 
że blisko 250 nauczycieli mianowanych zagrożonych jest zwol-
nieniami.

Rada oświatowej „Solidarności” przyjęła też stanowisko na 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
w sprawie sytuacji w oświacie. Związkowcy przestrzegają przed 
degradacją zawodu nauczyciela oraz pogorszeniem trudnych wa-
runków pracy. Zwracają też uwagę na regres funkcji wychowaw-
czo-opiekuńczych szkoły.

Służba zdrowia –  
nowa przewodnicząca, 
stare problemy

Oświatowa „S”: Oczekujemy 
od władz dialogu i debaty 

Dzień Stoczniowca  
w Remontowej Shipbuilding

stoczniowej można osiągać 
sukcesy. Produkt Remontowa 
Shipbuilding jest najwyższej 
europejskiej i światowej klasy 
– powiedział przewodniczący. 
– Chciałbym podziękować tak-
że prezesowi Rady Nadzorczej 
i innym członkom zarządu za 
dialog. Dzięki konstruktywne-
mu dialogowi ten sukces był 
właśnie możliwy. Bo tylko dro-
ga przez dialog daje takie wspa-
niałe efekty – dodał Dośla.

Prezes stoczni Andrzej 
Wojtkiewicz zaprezentował 
dokonania Remontowej Ship-
building i całego holdingu. 
Grupa zatrudnia ok. 7 tys. lu-
dzi, w Remontowej Shipbuil-
ding pracuje 661 osób. Spółka 
współpracuje także z ok. tysią-
cem kooperantów. W ubiegłym 
roku przychody grupy wyniosły 

2 mld zł, a samej Remontowej 
Shipbuilding 1 mld zł. Stocz-
nia jest jednym z największych 
producentów statków offshore, 
promów pasażersko-samocho-
dowych oraz statków napędza-
nych gazem w Europie. 

– Z satysfakcją możemy 
spojrzeć wstecz, na nasze do-
konania. Dzień Stoczniowca 
jest tradycyjnie okazją do po-
dziękowania wszystkim, któ-
rzy współtworzyli nasz sukces 
oraz wyróżnienia tych, którzy 
najbardziej zapracowali na 
jego osiągnięcie – powiedział 
prezes Wojtkiewicz.

W trakcie uroczystości wrę-
czono złote, srebrne, brązowe 
odznaki oraz wyróżnienia Za-
służony Pracownik Remonto-
wa Shipbuilding SA.

(oz)

Uczestnicy Dnia Stoczniowca w Remontowej Shipbuilding.

W Stoczni Marynar-
k i  Wo j e n n e j  S A 
w Gdyni 30 maja 

odbyło się Walne Zebranie 
Delegatów Sekcji Krajowej 
Pracowników Cywilnych 
MON NSZZ „Solidarność”. 
Na przewodniczącego Rady 
Sekcji Krajowej wybrano na 
kolejną kadencję 2014-2018 
Mirosława Kamieńskiego 
ze Stoczni Marynarki Wojen-
nej SA. Związkowi delegaci 
wybrali też 14-osobową Radę 
Sekcji, Komisję Rewizyjną 
i delegatów na Kongres Sekre-
tariatu oraz Prezydium Sekcji. 
Delegaci przyjęli sprawozda-
nie z działalności Rady Sekcji 
Krajowej.

Uchwalono nowy regula-
min działalności Sekcji Krajo-
wej. W przyjętym stanowisku 
związkowcy zwrócili uwagę 
na potrzebę przeciwdziała-
nia pogarszającej się sytuacji 

pracowników zatrudnionych 
w MON oraz na konieczność 
monitorowania zmian organi-
zacyjno-prawnych w skomer-
cjalizowanych wojskowych 
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Nowa kadencja związkowców z MON

przedsiębiorstwach remonto-
wo-produkcyjnych w związku 
z zapowiadaną konsolidacją 
sektora obronnego.
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Wybory w sekcji.
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PROJEKTY EUROPEJSKIE

Dobra oferta
dla dojrzałych pracowników

Obecnie, w czasach nieustannego rozwoju technologii i go-
spodarki, coraz większe znaczenie ma koncepcja kształce-
nia ustawicznego, tj. procesu stałego odnawiania, dosko-
nalenia, rozwijania kwalifikacji zawodowych i ogólnych 
jednostki, trwającego całe jej życie. Poziom wykształcenia 
i gotowość do dalszego rozwijania umiejętności, zdobywa-
nia nowych kompetencji mają istotny wpływ na pozycję 
zawodową, poziom dochodów, a także zmniejszają zagro-
żenie przed wykluczeniem społecznym.

24-64 lat, co plasuje nas na dru-
gim miejscu w Polsce. Jednak 
w porównaniu z rokiem 2010 
wskaźnik ten spadł o 1,1 proc.

Stąd projekt „PWP – Part-
nerstwo na rzecz promocji 
podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych w województwie po-
morskim”, który ma się przy-
czynić do upowszechnienia idei 
kształcenia ustawicznego, jego 
zalet w naszym regionie i wy-
pracowania modelu promocji 
kształcenia ustawicznego na 
bazie doświadczeń partnerów 
z Danii i Finlandii.

Forum Okrętowe, uwzględ-
niając potrzeby pracowników 
i pracodawców województwa 
pomorskiego, zamierza z part-
nerem Regionem Gdańskim 
NSZZ,,Solidarność” i partne-
rami zagranicznymi wypraco-
wać nowe rozwiązanie – model 

promocji kształcenia ustawicz-
nego oparty na promocji i do-
radztwie edukacyjnym.

Przygotowywane są też 3 
konferencje upowszechniają-
ce ideę kształcenia ustawiczne-
go w Gdańsku, Słupsku i Sta-
rogardzie Gdańskim.

Do tego należy dodać 
możliwość wzięcia udziału 
w jednym z 10 seminariów 
informacyjnych ,  których 
organizację przewidziano 
w powiatach: kwidzyńskim, 
starogardzkim, kartuskim, lę-
borskim, sztumskim, słupskim, 
wejherowskim, tczewskim, 
malborskim i bytowskim.

Do udziału w projekcie zapra-
szamy przedstawicieli pracow-
ników i pracodawców, przedsta-
wicieli związków zawodowych 
i związków pracodawców, jed-
nostek samorządu terytorialnego 
i organizacji pozarządowych, in-
stytucji rynku pracy oraz miesz-
kańców naszego województwa.

Okres realizacji projektu: 
marzec 2014 – sierpień 2015.

Szczegółowe informacje 
na temat projektu będą suk-
cesywnie ukazywały się na 
naszej stronie internetowej: 
www.edukacjapomorskie.eu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro projektu
Związek Pracodawców Forum Okrętowe
ul. Jana Uphagena 23, 80-237 Gdańsk
tel. 58 345 82 89, 58 520 70 91-94
fax 58 520 70 90
e-mail: forum@forumokretowe.org.pl

Partner projektu
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
tel. 58 308 43 29, 58 308 42 45
fax 58 308 44 18
e-mail: forum@forumokretowe.org.pl
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

To ważny projekt

Dotychczasowe badania 
pokazują, że w dojrza-
łym wieku trudno od-

naleźć motywację do działa-
nia i dalszego rozwoju. Dane 
publikowane przez Eurostat 
wykazują, iż w roku 2009 
wskaźnik udziału Polski w ob-
szarze kształcenia ustawiczne-
go był blisko o połowę niższy 
niż w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej – podczas gdy 
tam oscylował na poziomie 8,9 
proc., u nas wynosił zaledwie 
4,7 proc (5,1 proc. K, 4,3 proc. 
M). Natomiast w roku 2012 
wyniósł już tylko 4,4 proc.

W województwie pomorskim 
sytuacja wygląda tylko trochę 
lepiej. Według danych Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy z 2011 
roku, w programach kształcenia 
ustawicznego uczestniczyło tu-
taj około 5,5 proc. osób w wieku 

PWP – PARTNERSTWO NA RZECZ PROMOCJI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

W ramach projektu „Akademia Handlowa 50+ – inno-
wacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji 
zawodowych osób 50+” zapraszamy Państwa na warsz-
taty wdrożeniowe dotyczące opracowanego w ramach 
projektu rozwiązania.

Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim doradców 
zawodowych i personalnych, specjalistów ds. rekrutacji 
szczególnie z agencji zatrudnienia, a także specjalistów 
ds. personalnych z działów personalnych firm handlo-
wych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Miejsce i czas szkolenia
COMBIDATA Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia
Szkolenie odbędzie się w dniach 8 - 9.07.2014 r. 
w godzinach 9 – 16

Zapisy
Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: 
k.hunko@fungo.com.pl
Szczegółowe informacje:
Katarzyna Huńko – kierownik projektu
Tel. 58 662 42 43

Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie 
internetowejj: www.akademiahandlowa.pl

Rozpoczął się trzeci etap realizacji projektu „Akademia Han-
dlowa 50+ – innowacyjny model walidacji i uzupełniania 
kompetencji zawodowych osób 50+”. Jeszcze w lipcu za-
planowano przeprowadzenie warsztatów wdrożeniowych 
dotyczących opracowanego w ramach projektu rozwiąza-
nia. Dedykowany jest on osobom powyżej 50 roku życia, 
które chciałyby potwierdzić swoje kompetencje w zawo-
dach sprzedawcy i przedstawiciela handlowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Region Gdański NSZZ „Solidarność”

AKADEMIA HANDLOWA 50+ – INNOWACYJNY MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+

W o b o w i ą z u j ą c y c h 
obecnie w Polsce 
rozwiązaniach sys-

temowych nie ma możliwości 
uznawania kwalifikacji zawodo-
wych nabytych w toku edukacji 
pozaformalnej (szkolenia, kursy) 
i nieformalnej (samokształcenie, 
doświadczenie w pracy). Ta sy-
tuacja stała się inspiracją do 
powstania projektu „Akademia 
Handlowa 50+”. Ma on służyć 
osobom powyżej 50 roku ży-
cia, chcącym potwierdzić swoje 
kompetencje w dwóch zawo-
dach: sprzedawca i przedstawi-
ciel handlowy. Dzięki wypraco-
wanemu rozwiązaniu uczestnicy 
projektu mogą nie tylko podnieść 
poziom swoich kwalifikacji, ale 
też uzyskać certyfikat potwier-
dzający rzeczywiście posiadane 
kompetencje zawodowe.

Zawody te zostały wybrane 
nieprzypadkowo, bowiem najwię-
cej ofert pracy – aż jedna czwarta 
wśród wszystkich pojawiających 
się na rynku, dotyczy stanowisk 
sprzedażowych. Ponadto bardzo 
często w zawodach handlowych 
pracują osoby, które nie mają 
wykształcenia kierunkowego, ale 
potrzebne kompetencje opanowa-
ły w różnym stopniu poprzez do-
świadczenie w pracy, samokształ-
cenie oraz udział w szkoleniach.

Wypracowany w ramach 
projektu model walidacji 
i uzupełniania kompetencji 
zawodowych osób 50+ został 
pozytywnie zaopiniowany 
przez eksperta zewnętrznego, 
Instytucję Pośredniczącą oraz 
członków Regionalnej Sieci 
Tematycznej. W chwili obecnej 
trwają prace redakcyjne nad pa-

pierową i elektroniczną wersją 
modelu, który zostanie przygo-
towany w postaci podręcznika. 
W wersji elektronicznej będzie 
on dostępny na stronie interneto-
wej www.akademiahandlowa.pl. 
Natomiast w wersji drukowanej 
na planowanych w najbliższych 
miesiącach warsztatach i konfe-
rencjach upowszechniających.

Już na 8-9 lipca zaplano-
wano warsztaty wdrożeniowe 
dla wszystkich osób i instytucji 
zainteresowanych wykorzysta-
niem modelu lub jego elemen-
tów w swojej pracy.

Projekt jest realizowany 
przez Fundację Gospodarczą 
z Gdyni w partnerstwie z Re-
gionem Gdańskim NSZZ „So-
lidarność” oraz firmą COMBI-
DATA Poland Sp. z o.o.
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ZWIĄZEK

Krzysztof Dośla przez kolejne cztery lata będzie przewodził 
„Solidarności” w Regionie Gdańskim. Uzyskane przez niego 
niemal jednogłośne poparcie udowadnia, że zdaniem samych 
członków „S” związkowy mechanizm na Pomorzu działa do-
brze. Wybór nowych władz na kadencję 2014-2018 był najważ-
niejszym punktem programu XIV Sprawozdawczo-Wyborczego 
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”, które 17-18 czerwca odbyło się w historycznej Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej.

XIV WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

NOWA KADENCJA się rozpoczęła!

W wyborach na przewod-
niczącego Zarządu 
Regionu Gdańskiego 

Krzysztof Dośla otrzymał 179 
na 188 możliwych głosów. Był 
jedynym kandydatem, a swoją 
funkcję będzie pełnił już czwartą 
kadencję. Nowy-stary szef gdań-
skiej „Solidarności” dziękując 
delegatom za zaufanie podkre-
ślił, że będzie konsekwentnie 
wierny swojej dewizie: „Praca 
dla drugiego człowieka”. – Naj-
lepiej czuję się w czasie spotkań 
z członkami organizacji związ-
kowych w miejscu ich działania. 
Ten kontakt w nowej kadencji 
musi być jeszcze bliższy. Ani 
telefony, ani internet nie zastąpią 
bezpośredniego kontaktu. Dla-
tego składam zobowiązanie, że 
tak podzielę obowiązki w prezy-
dium, żeby z każdą organizacją 
związkową w Regionie Gdań-
skim spotkać się przynajmniej raz 
– zapewnił Krzysztof Dośla.

Wynik wyborów na szefa 
ZRG potwierdził pozytywną oce-
nę działalności władz gdańskiej 
„S” w ostatnich czterech latach, 
wyrażoną na początku WZD 
bezdyskusyjnym przyjęciem 
przez delegatów sprawozdania 
z działalności Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w ka-
dencji 2010-2014. Prezentujący 
sprawozdanie Krzysztof Dośla 
podkreślił, że działalność Zarzą-
du jest tylko pomocą i uzupeł-
nieniem dla pracy związkowców 
Regionu Gdańskiego w ośmiu 
oddziałach, trzech biurach te-
renowych, a przede wszystkim 
w blisko 400 organizacjach 
związkowych w poszczególnych 
zakładach pracy.

Podczas WZD blisko 200 de-
legatów reprezentujących wszyst-
kich związkowców w regionie 
wybrało również 60-osobowy 
Zarząd Regionu Gdańskiego. 
Jego skład – zgodnie z ordynacją 
wyborczą Związku i uchwałą 
WZD – „z urzędu” uzupełnili 
szef ZRG oraz przewodniczący 
rad sekcji i sekretariatów regio-
nalnych.

Walne zebranie wyłoniło 
także nową Komisję Rewizyjną, 
z przewodniczącą Anną Woro-
niecką, która zastąpiła Leszka 
Lisieckiego. Podziękowanie do-
tychczasowemu szefowi Komi-
sji Rewizyjnej za kierowanie jej 
pracami przez 12 lat było jednym 

z najbardziej wzruszających ele-
mentów WZD w Sali BHP. – Le-
szek Lisiecki całe życie poświęcił 
„Solidarności”, wiele wycierpiał 
z powodu działalności związko-
wej, ale pozostał skromny, nie-
wiele o tym mówił – podkreślił 
przewodniczący Krzysztof Dośla, 
wręczając Lisieckiemu statuetkę 
– replikę „Solidariusza”, figury
robotnika z uniesionymi do góry 
rękoma, która znajdowała się 
w Sali BHP w sierpniu 1980 r. 

W trakcie WZD wybrano 
ponadto 18 delegatów Regionu 
Gdańskiego na Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „S”, który od-
będzie się na początku paździer-
nika w Bielsku-Białej. Sprawne 
przeprowadzenie wszystkich 
głosowań oraz przebiegu całego 
WZD zapewniło Prezydium, ze-
brane pod tradycyjnym już prze-
wodnictwem Andrzeja Kościka, 

w składzie: Zdzisława Hacia, 
Hanna Kowalewska-Minkie-
wicz, Mariusz Połom i Dariusz 
Wasielewski. Z ramienia Krajo-
wej Komisji Wyborczej obrady 
nadzorowała sekretarz Komisji 
Krajowej Ewa Zydorek.

„Solidarność” jest 
potrzebna

Wśród gości WZD gdańskiej 
„Solidarności” znaleźli się m.in. 
proboszcz parafii św. Brygidy ks.
kanonik Ludwik Kowalski oraz 
poseł PiS i były szef Związku Ja-
nusz Śniadek. Wszyscy mówcy 
podkreślali, że „Solidarność” 
jest potrzebna Polsce w wielu 
aspektach. Przewodniczący Ko-
misji Krajowej „S” Piotr Duda 
zachęcał związkowców do ak-
tywności w zakładach pracy, ale 

także środowiskach lokalnych. 
Szefowie sąsiednich regionów 
– Elbląskiego Jan Fiodorowicz 
i Słupskiego Stanisław Szukała 
– podkreślali udaną współpracę 
z gdańską „S”. Taka wewnętrz-
na solidarność również buduje 
pozytywny wizerunek Związ-
ku. Okręgowy inspektor pracy 
w Gdańsku Mieczysław Szcze-
pański dziękował związkowcom 

za pomoc inspekcji w pilnowaniu 
przestrzegania prawa pracy.

Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Gdańskiego przyjęło 
dwa stanowiska – ws. zmian 
w oświacie oraz finansowania
muzeów. Postanowiono także 
uznać za obowiązującą uchwa-
łę programową podjętą na po-
przednim WZD. To wyraźne 
podkreślenie, że priorytety 
„S” są niezmienne i obejmują 
działania na rzecz obrony praw 
pracowniczych, ochronę miejsc 
pracy, poprawę warunków pra-
cy i płacy oraz rozwój Związ-
ku. Zwłaszcza ten ostatni cel, 
pośrednio warunkujący sku-
teczne osiągnięcie pozostałych, 
podkreśla większość kandyda-
tów do nowych władz. A zatem 
hasło „Razem bezpieczniej!” 
pozostaje aktualne.

Młodość i historia
Wartym odnotowania akcen-

tem WZD była obecność dużej 
liczby delegatów w młodym 
wieku, z których wielu zostało 
wybranych do nowych władz 
Związku. Widać, że pokolenie 
30-letnich związkowców staje 
się coraz bardziej aktywne. I do-
brze, bo jak sami podkreślali, nie 
chcą przeprowadzać rewolucji, 

a jedynie, zachowując dotychcza-
sowy dorobek, bardziej usprawnić 
działalność „S”. Charakterystycz-
na była w tym kontekście wypo-
wiedź nowej członkini Zarządu 
Regionu Gdańskiego Karoliny 
Rydzewskiej. – Do „Solidarności” 
należę m.in. z powodu rodzinnych 
tradycji. W Związku działała moja 
mama. Teraz sama jestem młodą 
mamą, w jednej z ostatnich ma-
nifestacji uczestniczyłam będąc 
w szóstym miesiącu ciąży. Chcia-
łabym, aby moja córka, gdy do-
rośnie, również zaangażowała się 
w związkową działalność – mówi-
ła szefowa organizacji zakładowej 
w gdyńskim Igloporcie.

Przebieg WZD potwierdził, 
że „S” stoi nie tylko na straży 
praw pracowniczych, ale rów-
nież związkowej historii i tra-
dycji. Pierwszy dzień obrad 

rozpoczął się mszą św. w ba-
zylice św. Brygidy w intencji 
gdańskiej „Solidarności” i ludzi 
pracy. Sprawujący ją ks. kanonik 
Ludwik Kowalski przypomniał, 
że 17 czerwca obchodzone jest 
wspomnienie św. Brata Alberta 
(Adama Chmielowskiego), któ-
rego świadectwo życia pokazuje, 
że każdy z nas musi być „bratem 
wszystkich potrzebujących”. 

– Zryw „Solidarności” wyrósł 
z walki o chleb i normalne życie 
dla polskich rodzin – podkreślił 
proboszcz. Symbolicznym ak-
centem było również zakończe-
nie XIV WZD złożeniem kwia-
tów pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców.

W ten sposób dwudniowe 
zebranie gdańskiej „S” w wyjąt-
kowy sposób połączyło wierność 
historycznym korzeniom z po-
wiewem świeżej energii. Daje to 
dużą szansę realizacji słów bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki z sierpnia 
1982 r., przypomnianych pod-
czas WZD przez Krzysztofa Do-
ślę: „»Solidarność« w narodzie 
umocniła się jak mocne drzewo. 
Mocno trzyma się ziemi ojczystej 
i w końcu wyda dobry owoc”.

Adam Chmielecki
Zdjęcia: Paweł Glanert

Nowy Zarząd Regionu na kadencję 2014-2018.

Głosuje Krzysztof Dośla.Goście WZD.
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Zarząd Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” kadencja 2014 – 2018

Krzysztof Adamczyk, Marek Albecki, Andrzej Bogucki, Bo-
żena Brauer, Andrzej Cenacewicz, Ewa Ceroń-Szmaglińska, 
Wacław Ciecholiński, Gustaw Czarnowski, Rafał Czereda, 
Krzysztof Czerwiński, Paweł Dziwosz, Edward Fortuna, Kazi-
mierz Franek, Romuald Fronczak, Ryszard Gajewski, Stefan 
Gawroński, Andrzej Glica, Tomasz Grabowski, Karol Guzikie-
wicz, Zdzisława Hacia, Stanisław Jakonis, Ludwik Jakubek, 
Andrzej Janzen, Irena Jenda, Sławomir Kalwasiński, Mirosław 
Kamieński, Ryszard Karsznia, Benedykt Kerlin, Jan Klassa, Woj-
ciech Korytowski, Stanisław Kotyński, Zbigniew Kowalczyk, 
Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Marzena Krefta, Wojciech 
Książek, Hanna Kujawińska, Roman Kuzimski, Lucyna Kwasek, 
Ryszard Lis, Wojciech Litewski, Piotr Madej, Sylwia Micha-
łowska, Daniel Mikosz, Andrzej Netkowski, Alicja Olszewska, 
Bogdan Olszewski, Mirosław Piórek, Mariusz Połom, Sławomir 
Pomorski, Janusz Poniecki, Jacek Prętki, Krzysztof Prokopiuk, 
Jerzy Protasewicz, Jarosław Przybysz, Piotr Ratkowski, Karoli-
na Rydzewska, Józef Rymsza, Krzysztof Rzeszutek, Zbigniew 
Sikorski, Florian Słończyński, Celina Szulgo, Tadeusz Szymań-
ski, Bogdan Tyloch, Dariusz Wasielewski, Krzysztof Żmuda

Regionalna Komisja Rewizyjna 
kadencja 2014 – 2018

Elżbieta Bugajna, Eugeniusz Dosz, Henryk Kaczorowski, 
Adam Lesiak, Michał Plaskota, Krystyna Recław, Robert Ro-
kosz, Ewa Smagieł, Krystyna Taranowska, Anna Woroniecka 
(przewodnicząca), Jolanta Złoch

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów

Bożena Brauer, Gustaw Czarnowski, Krzysztof Czerwiński,  
Krzysztof Dośla, Edward Fortuna, Roman Gałęzewski, Zdzi-
sława Hacia, Andrzej Kościk, Zbigniew Kowalczyk, Roman 
Kuzimski, Wojciech Litewski, Andrzej Netkowski, Bogdan Ol-
szewski, Mirosław Piórek, Mariusz Połom, Zbigniew Sikorski, 
Janusz Śniadek, Leszek Świeczkowski, Krzysztof Żmuda.

Wypowiedzi podczas XIV WZD  
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
KRZYSZTOF DOŚLA, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego

– Sala BHP to miejsce, które było świadkiem wielu wydarzeń z histo-
rii naszego Związku. Była świadkiem powstania marzeń o wolności 
i niepodległości, m.in. sformułowania 21 postulatów w sierpniu 1980 
r. Niestety, istotna część z tych postulatów wciąż pozostaje w sferze 
marzeń. To wyzwanie dla nas, które musimy podjąć. Pamiętajmy, że 
ideałom wolności i niepodległości zawsze towarzyszył element god-
ności – godności człowieka, godności Polaków, godności pracy.
W ostatnich czterech latach zorganizowaliśmy 45 akcji protestacyj-

nych. Oznacza to faktycznie dużą pikietę lub manifestację praktycznie co miesiąc. Często 
angażowaliśmy się także w duchu solidarności w akcje innych regionów. Byliśmy w Elblągu, 
Kwidzynie, Słupsku, Sztumie i innych miejscach. Rezultaty naszych działań nie zawsze są wi-
doczne bezpośrednio, ale bez naszego udziału trudno zorganizować jakąś akcję społeczną.
Szczególną dbałość i zaangażowanie musimy wykazać w poprawę jakości miejsc pracy w ist-
niejących przedsiębiorstwach, ponieważ w miejsce likwidowanych zakładów pracy nie po-
wstają nowe. Widać to dobrze na przykładzie przemysłu okrętowego. W lukę po upadających 
stoczniach nie wprowadzono żadnej innej gałęzi przemysłu. Sukces w branży okrętowej od-
niosła grupa Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Oby ten dobry przykład udało się powtórzyć 
w innych przedsiębiorstwach w regionie, nie tylko w tym sektorze.

PIOTR DUDA, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
– Tu, w Sali BHP, podobnie jak w bazylice św. Brygidy, panuje praw-
dziwy duch „Solidarności”. 2014 rok to rok wyborów, m.in. do Par-
lamentu Europejskiego i samorządów, ale dla nas najważniejsze są 
wybory związkowe, które trwają już od listopada ub.r. W kończącej 
się kadencji Związek oprócz realizacji uchwał programowych musiał 
zajmować się bieżącymi sprawami narzucanymi przez liberalny rząd 
koalicji PO-PSL. Jednym z najważniejszych wydarzeń były Ogólno-
polskie Dni Protestu jesienią 2013 r. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy 

kolosem na glinianych nogach – w sobotę, dzień wolny, w manifestacji w Warszawie wzięło 
udział ok. 200 tysięcy osób, a sam protest przebiegł spokojnie i sprawnie. Działamy profesjo-
nalnie, swoje działania długo i dokładnie przygotowujemy. „Solidarność” jest swoistą organi-
zacją pożytku publicznego. Ze swoich składek działamy na rzecz wszystkich. Nie tylko swoich 
członków, ale wszystkich pracowników, bezrobotnych, emerytów i rencistów.

JANUSZ ŚNIADEK, poseł PiS, były przewodniczący „Solidarności”
– W zderzeniu z otaczającą nas rzeczywistością trudno o radość. Tym bar-
dziej cieszę się, że spotykamy się w Sali BHP, kolebce „Solidarności”, którą 
udało nam się zachować przy sobie. W swojej walce o właściwe warunki 
pracy zderzamy się z cynizmem. Dobrze pokazała to ostatnio afera podsłu-
chowa. Możemy przyjąć, że nagrani przedstawiciele władzy mówili szczerze, 
bo rozmawiali we własnym gronie. Prezes NBP mówił m.in. o braku kultury 
współpracy. „Solidarność” zna to dobrze z praktyki Komisji Trójstronnej. Pre-
mier Tusk na jej posiedzeniu już w 2008 r. przedstawił swoją zasadę: „Jeśli 
nie wiesz, co zrobić, nie rób nic”. I konsekwentnie nic nie robi.

STANISŁAW SZUKAŁA, przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego
– „Solidarność” jest silniejsza i bardziej potrzebna pracownikom niż cza-
sami sobie to uświadamiamy. Nasza misja się nie skończyła. Podobnie 
żadne zafałszowane obchody zorganizowane przez rząd lub prezydenta 
nie odbiorą nam tego, czego historycznie dokonaliśmy. Dziękuję Regio-
nowi Gdańskiemu, w tym osobiście przewodniczącemu ZRG Krzysztofo-
wi Dośli, za bardzo dobrą współpracę w ostatniej kadencji. We wspól-
nych działaniach pokazaliśmy prawdziwą solidarność – gdy była taka 
potrzeba, nie zabrakło Gdańska w Słupsku i Słupska w Gdańsku. Wyro-
słem z przemysłu stoczniowego. Wierzę, że ta część gospodarki się jesz-

cze odrodzi, że będziemy budować świetne statki, że Polska znowu zwróci się twarzą do morza.

JAN FIODOROWICZ, przewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego
– Siedem lat rządów PO, w tym ostatnie wydarzenia związane 
z aferą podsłuchową, pokazują, że „Solidarność” jest potrzebna. 
Tylko my potrafimy sprzeciwić się temu rządowi, pokazać, gdzie
robi błędy.

MIECZYSŁAW SZCZEPAŃSKI, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku
– Reprezentuję państwowy nadzór nad warunkami pracy. Inspekto-
rzy pracy rozumieją, że bezpieczeństwo pracy musi kosztować. Nie 
ma taniej pracy w nieskończoność. Byłoby nam trudniej realizować 
nasze zadania, gdybyśmy w swojej pracy nie spotykali związkow-
ców, liderów, społeczników, przedstawicieli załóg. To osoby, które 
potrafią wesprzeć inspektorów pracy w pilnowaniu poszanowania
prawa pracy. Możemy obecnie mówić o nowej formie wyzysku 
– nieumiejętności dzielenia się wypracowanymi środkami. Dlate-
go wspólnie ze związkowcami, przedstawicielami pracowników, 

chciałbym wykreować swoistą modę na dobrą organizację pracy.

Nasi delegaci.

WZD zainaugurowała msza święta w bazylice św. Brygidy.  
Na zdjęciu sztandar Zarządu Regionu Gdańskiego.
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Stanowisko WZD
ws. sytuacji w oświacie

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” wyraża głęboki niepokój o stan polskiej oświa-
ty. W różnych proponowanych i wdrażanych zmianach widzi-
my degradację zawodu nauczyciela oraz pogorszenie i tak już 
trudnych warunków pracy, regres wychowawczo-opiekuń-
czych funkcji szkoły. Stąd domagamy się:
1. Zapewnienia finansowania edukacji adekwatnego do 

stawianych wymagań niezależnych od ideologicznych 
nacisków – w tym godnego poziomu wynagrodzeń dla 
nauczycieli, ale też pracowników administracji i obsługi 
szkolnej.

2. Zagwarantowania równych praw pracowniczych – zapisa-
nych w ustawie Karta nauczyciela – wszystkim nauczycie-
lom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych 
publicznych i niepublicznych.

3. Zaprzestania zwolnień nauczycieli i likwidacji szkół, przeka-
zywania ich podmiotom niepublicznym, które zatrudniają 
nauczycieli na warunkach Kodeksu Pracy oraz ogranicza-
nia samowoli organów prowadzących poprzez wzmocnie-
nie kompetencji organów sprawujących nadzór pedago-
giczny.

4. Gwarantowania realizacji zadań wychowawczo-patriotycz-
nych szkół, m.in. przez właściwe nauczanie historii Polski 
czy kanon lektur.

5. Zagwarantowania dostępu wszystkim dzieciom do bezpłat-
nej edukacji przedszkolnej i respektowania praw rodziców 
przy planach wysyłania dzieci sześcioletnich do szkół.

6. Wprowadzenia górnej liczebności uczniów w oddziałach 
na wszystkich poziomach edukacyjnych.

7. Obniżenia do niezbędnego minimum biurokracji szkolnej 
w pracy nauczycieli.

8. Zapewnienia rozwoju szkolnictwa zawodowego (w tym 
różnych form edukacji ustawicznej), m.in. przez rozwój 
centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego, two-
rzenie klas przysposabiających do pracy na poziomie gim-
nazjów.

9. Przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na 
emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach i po-
szanowania praw nabytych.

10. Odstąpienia od obowiązku realizacji dodatkowych go-
dzin: 1-2 godz. tygodniowo, zgodnie z art. 42 Karty na-
uczyciela, co wprowadziło w szkołach chaos, biurokrację, 
problemy z udziałem uczniów w zajęciach.

Zwracamy też uwagę, że oświata, w tym odpowiednia po-
zycja nauczycieli, nie jest tylko wydatkiem finansowym, ale 
dobrem całego narodu, ważną inwestycją w przyszłość mło-
dego pokolenia. Nie można pozwolić, aby krótkowzroczne 
i nieprzemyślane zmiany doprowadziły do dalszego obniżenia 
jakości kształcenia pokoleń Polaków.

Przypominamy, że konstytucyjną odpowiedzialność za edu-
kację ponosi Rząd RP. Konieczne są działania na rzecz zapewnie-
nia porównywalnej oferty edukacyjnej w całym kraju.

Stąd oczekujemy od władz RP, ale też od organów prowa-
dzących szkoły:
• dialogu i merytorycznej debaty o wizji i kształcie polskiej 

oświaty,
• uznawania roli partnerów społecznych – w tym NSZZ „So-

lidarność”,
• podmiotowego traktowania ludzi oświaty – w tym rodzi-

ców i samych uczniów.

Stanowisko WZD 
ws. finansowania muzeów

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” wyraża głęboki niepokój o stan polskich mu-
zeów, których rola w upamiętnianiu historii i tradycji narodu 
polskiego jest kluczowa. 

Uważamy, że polskie muzea są niedofinansowane, a wynagro-
dzenia pracowników odbiegają rażąco od średniej krajowej. 

Domagamy się zwiększenia nakładów finansowych na 
polskie muzea oraz transparentnego rozdziału środków. Nie-
zbędna jest również poprawa sytuacji finansowej pracowni-
ków muzeów. 

17 sierpnia 2014 roku 
ludzie „Solidarności” lat 
1980-81 z różnych stron 
świata spotkają się w Strze-
bielinku, by przypomnieć 
młodemu pokoleniu o tym, 
co działo się w czasie sta-
nu wojennego. Warto ten 
dzień wpisać w trasę wa-
kacyjnych wędrówek po 
Pomorzu.

Jak powiedział nam Andrzej 
Drzycimski, historyk, dzien-
nikarz, m.in. sygnatariusz 

deklaracji solidarnościowej 
środowiska dziennikarskiego 
skierowanej do MKS w 1980 
r. oraz rzecznik prasowy prezy-
denta Lecha Wałęsy do 1995 r., 
spotkanie będzie apolityczne, 
a zostało „wywołane” zaintere-
sowaniem pokolenia wnuków 
ówczesnych internowanych 
w tym obozie.

Uroczystości rozpoczną się 
w niedzielę, 17 sierpnia 2014 r. 
o godz. 11.30 od mszy świętej 
w kościele pw. św. Józefa Rze-
mieślnika w Gniewinie. Będzie 
ją celebrował ks. abp Edmund 
Piszcz, arcybiskup senior diece-
zji warmińskiej w 1982 r. Jako 
wykładowca w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Pelpli-
nie prowadził on w 1982 roku 
rekolekcje dla internowanych. 
Z tego czasu pochodzi odnale-
ziony przed kilkoma laty blisko 
trzymetrowy krzyż wykonany 
potajemnie w warsztacie, na 
którym złożyli oni swoje podpi-

sy. Wśród nich jest podpis Le-
cha Kaczyńskiego, opatrzony 
wymowną datą Wielka Sobota 
– 10 kwietnia 1982 r. Na uro-
czystość został też zaproszony 
m.in. ks. Jan Wszołek, w latach 
80. proboszcz tamtejszej parafii, 
który organizował pomoc dla 
internowanych.

– Sierpniowa uroczystość 
będzie spotkaniem ludzi „So-
lidarności”. Będzie miało ono 
charakter koleżeński, wspo-
mnieniowy. W żadnym razie 
nie będzie miało politycznego 
kontekstu – zapewnia nas An-
drzej Drzycimski.

Tego dnia o godz. 13 odsło-
nięta zostanie na murze obiektu 
tablica pamiątkowa. Następnie 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Gniewinie kilkunastu 
internowanych otrzyma Medale 
Wolności i Solidarności. Tam 
też promowany będzie „dzien-
nik internowanego” z licznymi 
fotografiami, wykonanymi pota-
jemnie w 1982 r. Autorem więk-
szości zdjęć jest Lech Różański, 
jeden z internowanych, działacz 
toruńskiej „Solidarności”. Zdję-
cia robione były prymitywnym 
aparatem Druh i małym ener-
dowskim Certo.

Przypomnijmy, że Ośrodek 
Odosobnienia dla Internowa-
nych w Strzebielinku funkcjo-
nował od 13 grudnia 1981 r. do 
23 grudnia 1982 r. na terenie 
zakładu karnego. Internowano 
w nim większość działaczy „S” 
z Regionów Gdańskiego i Słup-

Spotkanie internowanych
w Strzebielinku

skiego, członków Krajówki za-
trzymanych w siedzibie NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku, od 
marca 1982 r. także związkow-
ców z Regionów Toruńskiego 
i Bydgoskiego przewiezionych 
z Potulic, a od sierpnia 1982 r. 
– z Regionu Pomorze Zachod-
nie oraz internowanych prze-
wiezionych z Białołęki. Jednym 
z pierwszych internowanych 
w Strzebielinku był Lech Ka-
czyński. W ośrodku przebywało 
łącznie 491 osób. Internowani 
byli w nim także m.in.: Lech 
Dymarski, Andrzej Gwiazda, 
Maciej Jankowski, Seweryn 
Jaworski, Karol Modzelew-
ski, Janusz Onyszkiewicz, 
Jan Rulewski, Henryk Wu-
jec, Ryszard Błaszczyk, Ja-
cek Merkel, Grzegorz Palka, 
Józef Patyna, Antoni Tokar-
czuk, Stanisław Wądołowski, 
Grażyna Wendt-Przybylska. 
Po uzyskaniu skierowania do 
szpitala kilka osób uciekło, m.in. 
Krzysztof Wyszkowski.

Uciążliwe były 16-osobowe 
cele, surowa cenzura korespon-
dencji i marna opieka lekarska na 
miejscu. Opiekę duszpasterską 
nad internowanymi sprawował 
ks. Tadeusz Błoński, kapelan 
Wojska Polskiego z Wrzeszcza.

Obóz internowania w Strze-
bielinku był jednym z czterdzie-
stu obozów dla działaczy opozy-
cji uznanych za niebezpiecznych 
przez Wojskową Radę Ocalenia 
Narodowego.

(asg)

 KM Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Rumi, 
Danuta Wójcik

 KZ Transportowy Dozór 
Techniczny w Gdańsku, 
Zdzisław Zapiór

 KZ Nadleśnictwo Strzebieli-
no, Eugeniusz Klawikowski

 KZ LOTOS Petrobaltic 
w Gdańsku, Jarosław Rojek

Afera podsłuchowa w nowym kontekście i z nową mocą sta-
wia pytania o bilans III RP. Dlatego polecamy lekturę najnowszej 
książki prof. Marka Jana Chodakiewicza, „Transformacja czy nie-
podległość?”. Publikacja ukazała się pod patronatem medialnym 
m.in. „Tygodnika Solidarność”. Profesor Chodakiewicz jest stałym 
felietonistą związkowego tygodnika.

Znany historyk i sowietolog, na co dzień pracujący w Institu-
te of World Politics w Waszyngtonie, w swojej książce pokazuje 
patologie postkomunizmu na tle geopolitycznej sytuacji na całym 
obszarze postsowieckim. Wypełnia także luki w narodowej pa-
mięci, pokazując, jak komunizm przekształcony w nową formę 
wpłynął na kształt polskiej polityki historycznej.

Wśród osób, które do czwartku, 31 lipca do godz. 16 przy-
ślą e-maila z hasłem NIEPODLEGŁOŚĆ do naszej redakcji: 
magazyn@solidarnosc.gda.pl, rozlosujemy dwie książki.

Napisz mail – wygraj książkę!
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magazyn@solidarnosc.gda.pl, rozlosujemy dwie książki.

Wybrane komisje: 
cz. 7

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

iBiS
Chcesz mieć 
Serwis – wypełnij 
ankietę!
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ZWIĄZEK

Pomorska Fundacja 
Edukacji I Pracy

„Słowa uczą, przykłady po-
ciągają” – to hasło działalności 
Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy, która powstała z inicja-
tywy Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 
i Związku Pracodawców Fo-
rum Okrętowe, by prowadzić 
działania polepszające sytuację 
społeczno-ekonomiczną grup 
dyskryminowanych na rynku 
pracy, a zwłaszcza młodzieży, 
kobiet, osób starszych i niepeł-
nosprawnych.

Od 2010 roku fundacja 
realizuje program „Fundusz 
Stypendialny”, który został za-
łożony i wiele lat prowadzony 
przez gdańską regionalną Sek-
cję Oświaty „S”. Obecnie Fun-
dusz Stypendialny jest wpisany 
do Regionalnego Planu Dzia-
łań na rzecz Zatrudnienia dla 
Województwa Pomorskiego 
jako przedsięwzięcie na rzecz 
zatrudnienia i rozwoju zaso-
bów ludzkich w regionie.

Działalność fundacji to rów-
nież integracja środowisk oraz 
upowszechnianie idei solidar-

Słowa uczą, przykłady pociągają
ności. Zorganizowano warsz-
taty dziennikarskie, spotkania 
z „Solidarnością”, szkolenia. 
Wspólnie z wolontariuszami 
z Regionalnego Centrum Wo-
lontariatu w Gdańsku obsługu-
jemy różnego rodzaju imprezy, 
udzielamy pomocy osobom 
w trudnej sytuacji zawodowej. 
Współpracujemy z pomorskimi 
szkołami i wydawnictwami. Od 
niedawna posiadamy status or-
ganizacji pożytku publicznego, 
co pozwala osobom podziela-
jącym naszą wizję przekazywać 
na konto fundacji 1 procent nali-
czonego podatku dochodowego. 
W przyszłości pieniądze te prze-
znaczymy na rozwój fundacji 
i Funduszu Stypendialnego.

Fundusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku)

W 2002 roku Zarząd Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność’ powołał Fundusz Sty-

pendialny NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku (odbyło się już je-
denaście edycji). Od 2010 roku 
jego zadania spełnia Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy.

Prace funduszu koordynuje 
Sekcja Oświaty, a w skład kapitu-
ły w obecnej kadencji wchodzą: 
Anna Kocik, Stefan Gawroń-
ski, Renata Tkaczyk i Wojciech 
Książek (przewodniczący).

Jest to pierwsza taka inicja-
tywa w NSZZ „Solidarność” 
w skali kraju. Jej celem jest 
wsparcie rodzin niezamożnych, 
często pozostających bez pracy, 
w ich wysiłku stworzenia jak 
najlepszej oferty edukacyjnej dla 
dzieci – szczególnie w wyborze 
szkół kończących się maturami.

Do tej pory przyznano 
451 stypendiów (w tym: 44 
w 2013 roku, 34 w 2012 roku, 
46 w 2011 r., 42 w 2010 r.). 
Łącznie na ten cel zebrano po-
nad 350 tysięcy zł. Co roku po 
dwa stypendia są przeznaczone 
dla szkół w Wąglikowicach im. 
NSZZ „Solidarność” i w Łęgo-
wie im. Ofiar Grudnia 1970.

Wręczenie stypendiów na-
stępuje w dniach obchodów 
kolejnej rocznicy Sierpnia ’80. 

Inicjatywa ta jest ważnym 
elementem promocji chary-
tatywno-proedukacyjnych 
działań  Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

(rt)

Z czym wiążą się dla Ciebie, Twojej rodziny, słowa NSZZ 
„Solidarność” i jaka „Solidarność” powinna być w przy-
szłości?
Ubiegłoroczna stypendystka – Sara Czubak odpowiedziała 
wierszem.
Proszę dziadku, powiedz mi, 
Jak mam kochać polskie łzy,
Jak mam kochać polską krew.
Chwile czarne – czasy chwały,
Byśmy dumnie wyrastały.

Agnieszka Baczyńska – ubiegłoroczna stypendystka
– Chcę powiedzieć moim rówieśnikom, że warto się uczyć. 
To jest bardzo dobre, że młodzież, która jest ambitna i chce 
się uczyć, może liczyć na stypendium z „Solidarności”.

Jakub Gierowski – ubiegłoroczny stypendysta
– Stypendium „Solidarności” jest nagrodą za ciężką pracę dla 
tych ludzi, którzy zadali sobie trud, aby mieć lepsze wyniki 
w nauce i dość siły, by realizować swoją pasję i zaintereso-
wania. 

1. Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy jest organizacją pożyt-
ku publicznego KRS 0000337122

2. Kwoty wpłacone w 2013 r. na konto Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy mogą być odliczane od dochodu w rozli-
czeniu podatkowym za ten rok. Zachęcamy darczyńców 
do skorzystania z tej ulgi oraz przypominamy wszystkim, 
którzy chcą nas wspierać, o takiej możliwości.

Darowizn pieniężnych na rzecz Funduszu Stypendialnego 
można dokonać wyłącznie przelewem lub przekazem poczto-
wym na konto fundacji, z dopiskiem: Darowizna na Fundusz 
Stypendialny. Należy posiadać dowód wpłaty.
Ważne! Odliczeniu podlegają tylko darowizny przekazane 
na rachunek bankowy.
Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, ul. Wały Piastowskie 
24, 80-855 Gdańsk
nr konta: 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000

Wyborcze Walne Zebranie 
Delegatów Krajowej Sekcji 
Nauki NSZZ „Solidarność” 
obradowało 23 i 24 maja w Sę-
kocinie Starym pod Warszawą.

23 maja wybrano nowego 
przewodniczącego KSN na 
kadencję 2014-2018. Profesora 
Edwarda Malca z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego zastąpił 
dr Bogusław Dołęga z Poli-
techniki Rzeszowskiej. Nowy 
przewodniczący zapowiedział 
kontynuację dotychczasowego 
programu. „Oznacza to mocną 
i nieustającą artykulację intere-
sów środowiska akademickiego 
i instytutów badawczych wobec 
władz, zwłaszcza Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go” – mówiono podczas WZD. 
Bogusław Dołęga podkreślił 
także potrzebę integracji oraz 
rozszerzenia kręgów aktywnie 
zaangażowanych w poprawę 
sytuacji nauki i edukacji.

W drugim dniu obrad doko-
nano wyboru 35-osobowej Rady 
KSN NSZZ „S” (z różnych 
środowisk naukowych w Pol-
sce – uniwersyteckiego, uczel-
ni technicznych, medycznych, 
przyrodniczo-rolniczych, ekono-
micznych i PAN) oraz 5-osobo-
wej Komisji Rewizyjnej KSN. 
W Radzie KSN Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” reprezen-
tuje dr hab. Bogumił Linde z 
Uniwersytetu Gdańskiego.

(bme)

Podziękowanie zasłużo-
nym działaczom Regio-
nalnej Sekcji Emerytów 
i  Renc is tów Regionu 
Gdańskiego było jednym 
z głównych punktów po-
siedzenia Rady Sekcji, któ-
re odbyło się 11 czerwca 
br. w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności”.

– Dziękujemy za Waszą 
pracę i poświęcenie – zwrócił 
się do związkowych senio-
rów przewodniczący Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla. 
– W swoim życiu już wiele zro-
biliście i już niczego nie musi-
cie… A pomimo to na Was, 
zawsze mogliśmy i możemy 
liczyć. Żadna związkowa mani-
festacja, żadna uroczystość nie 
odbyła się bez udziału naszych 
emerytów i rencistów.

Po wystąpieniu przewod-
niczący Regionu Gdańskiego 
wraz z Janem Klassą, prze-
wodniczącym Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów, 
wręczyli pamiątkowe dyplomy 
i albumy kilku działaczom sek-

Wybory w Krajowej 
Sekcji Nauki

cji, którzy nie będą już pełnić 
funkcji w strukturach Związku. 
Wyróżnieniami uhonorowano: 
Waldemara Piętę, Wiesława 
Malinowskiego, Kazimie-
rza Jeleńskiego, Bogumiła 
Kapuścińskiego, Genowefę 
Górską, Jerzego Zielonkę, 
Walerię Foit, Urszulę Chro-
mińską, Aleksandra Guzioła 
oraz Benedykta Dobka.

Związkowcy, dziękując za 
wyróżnienia, mówili, że co 
prawda zrezygnowali z funk-

Z „Solidarności” się nie odchodzi, 
jest się do końca

cji, ale nie zrezygnowali z pra-
cy w Związku i „Solidarność” 
zawsze może na nich liczyć.

– Z „Solidarności” się nie 
odchodzi, jest się do końca 
– podsumował Jerzy Prota-
sewicz.

Zabierający głos związkow-
cy podkreślali również dobrą 
współpracę sekcji z Zarządem 
Regionu, a szczególnie z prze-
wodniczącym Krzysztofem 
Doślą.

(mk)
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Podziękowania dla seniorów.

Koledze Władysławowi Zielińskiemu  
wyrazy głębokiego współczucia| z powodu śmierci

Syna
składają koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność” 

Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat miesiąca

„

Przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsię-
biorstw w maju bieżącego 
roku wyniosło 3878,31 
złotego, tj. o ponad 98 
złotych mniej niż w po-
przednim miesiącu.

Zanim pójdziesz NA URLOP

POLSKIE WYNAGRODZENIA KARŌSHIPOLSKIE WYNAGRODZENIA
jedne z najniższych w Europie

Z
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Stawka go-
dzinowa pra-
cy w Polsce 
w prywatnych 
firmach jest 
znacznie poniżej 
średniej w Unii 
E u r o p e j s k i e j .  
Wynosi 7,40 
euro. Godzina 
pracy w Danii, 
Belgii i Szwecji 
kosztuje 30 euro 
więcej niż u nas. 
Niemiecki urząd 
s t a t y s t y c z n y 
Destatis przy-
gotował raport, 
w którym zesta-
wiono wynagro-
dzenie godzino-
we w państwach 
UE. Gorzej niż 
w Polsce pod tym 
względem jest tylko w czte-
rech krajach: na Łotwie (6,50 
euro), Litwie (6,20), w Ru-
munii (4,70) i Bułgarii (3,70). 
Godzina pracy w Szwecji 
kosztuje 43 euro. Równie 
dużo kosztuje godzina pra-
cy w Belgii (41,20) i Danii 
(39,80). W Wielkiej Brytanii, 
Irlandii i Hiszpanii jest to śred-
nia europejska – 23,70 euro. 
W Niemczech to 31,70 euro. 
To przekłada się również na 

Dla większości ludzi praca 
jest jednym z najważniejszych 
elementów życia. Osoby jej 
pozbawione popadają w de-
presję, tracą sens życia. Oka-
zuje się jednak, że nadmiar 
pracy może być również szko-
dliwy jak jej brak. W Japonii 
z terminem pracy idzie w pa-
rze pojęcie karōshi, oznacza-
jące śmierć z przepracowania. 
W Kraju Kwitnącej Wiśni aż 
jedna trzecia zawałów serca, 
udarów mózgu i wylewów 
u osób w sile wieku (zakoń-
czonych śmiercią) to skutek 
zbyt intensywnej i długotrwa-
łej pracy. I może dobrze, że nie 

Pięć rad, jak wykorzystać 
urlop, by rzeczywiście odpo-
cząć. Po pierwsze, w ostatnie 
dni pracy przed urlopem za-
kończ wszystkie sprawy i prze-
każ swoje obowiązki osobie, 
która będzie cię zastępować. 
Najważniejsze, aby nie my-
śleć o pracy podczas urlopu. 
Po drugie, zaplanuj tak urlop, 
aby nie spędzić go całego na 
remoncie domu czy pracy na 
działce. Musisz mieć kilka dni, 
w których będziesz robił coś 
fajnego. Trzecia rada dotyczy 
tych, którzy planują bardzo 
intensywny wypoczynek. Jeśli 
planujesz wycieczkę, to nie 
w stylu japońskim, liczy się 
nie liczba zwiedzonych miejsc 
i zrobionych zdjęć, ale umie-
jętność przeżywania tego, co 
widzimy. Ważne jest również, 
żebyśmy tak ustalili powrót 
z wojaży, by mieć jeden-dwa 

Województwo pomorskie 
to „Polska B” – wynika z ra-
portu GUS poświęconego 
skrajnemu ubóstwu. Co dzie-
siąty mieszkaniec woj. pomor-
skiego ledwie wiąże koniec 
z końcem. Bieda doskwiera 
szczególnie rodzinom wycho-
wującym kilkoro dzieci.  O po-
lityce prorodzinnej i rzeczywi-
stych ulgach nie ma mowy. 
Pogłębia się zaś dramatycznie 
rozwarstwienie w dochodach. 
Odsetek osób żyjących poniżej 
minimum egzystencji sięgnął 
na Pomorzu 9,2 proc. Daje to 
nam niechlubne szóste miej-
sce od końca w rankingu za-
grożenia skrajnym ubóstwem. 
W Polsce, której elity politycz-
ne i gospodarcze świętują 25-
-lecie odzyskania częściowej 

czyli ŚMIERĆ 
z przepracowania

udało się do tej pory wybudo-
wać w Polsce drugiej Japonii, 

choć Polacy należą do jednych 
z najbardziej zapracowanych 
narodów. Coraz więcej roda-
ków pracuje po kilkanaście 
godzin dziennie, bez dni wol-
nych w tygodniu i urlopów. 
Zanim dopadnie nas zawał lub 
wylew, warto zadbać o rów-
nowagę między pracą i wypo-
czynkiem. Ofiarami karōshi są 
osoby, które:
 pracują ponad sześćdziesiąt 

godzin tygodniowo
 mają ponad pięćdziesiąt 

nadgodzin w miesiącu
 nie wykorzystują urlopu
 są osobami, które osiągnęły 

sukces.                            
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Bieda ma twarz dziecka

dni na rozpakowanie walizek 
i psychiczne przygotowanie 
do powrotu do pracy. Tak 
jak może wymęczyć nas zbyt 
intensywna wycieczka, tak 
może nas znużyć totalne leni-
stwo. Jeżeli nawet spędzamy 
urlop w domu, postarajmy się 

uatrakcyjnić czas spotkaniem 
ze znajomymi, wyjazdem na 
plażę czy do lasu. Ostatnia 
rada dotyczy naszego nasta-
wienia w czasie urlopu: roz-
luźnij ciało i umysł, wyłącz bu-
dzik, ubierz wygodne ubranie 
i ciesz się życiem.                 

wolności i wprowadzenia de-
mokracji, co czwarte małżeń-
stwo, które ma przynajmniej 
troje dzieci, żyje w ubóstwie. 
530 tys. dzieci nie stać na cho-
dzenie do lekarzy specjalistów, 
a około 600 tys. do dentysty 
z powodu biedy. 2,5 mln dzie-
ci korzysta ze świadczeń, któ-
re przeznaczone są dla osób 
żyjących w skrajnej nędzy. 
Ponad pół miliona dzieci cho-
dzi głodnych, bo ich rodziców 
nie stać na zapewnienie im 
przynajmniej co drugi dzień 
pożywnego obiadu. W rodzi-
nach z trojgiem dzieci poniżej 
minimum egzystencji jest co 
dziesiąta osoba. W rodzinach, 
które mają czworo lub więcej 
dzieci, w nędzy żyje około 23 
proc.                                    

zarobki. Koszty pracy obejmu-
ją przede wszystkim wydatki 
na wynagrodzenia (razem 
z podatkami oraz wszelkimi 
składkami) oraz pozostałe 
obciążenia pracy ponoszone 
przez pracodawców. W sumie 
w UE ok. 23,7 proc. kosztów 
pracy stanowią pozapłaco-
we składniki, w Polsce jest to 
16,7 proc. Stawka godzinowa 
pracy plasuje nas w ogonie 
Europy.                                

Produkcja przemysłowa w 
maju 2014 r. była niższa od 
spodziewanej. Jak podaje GUS, 
rok do roku wzrosła o 4,4 
proc., a nie jak prognozowano 
6,3. Jest niższa od kwietnia 
tego roku aż o 1,7 proc.

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w końcu 
maja wyniosła 1986,7 
tys.(stopa bezrobocia 
12,5 proc.), czyli była 
niższa o 92,3 tys. niż 
przed miesiącem

Wzrosła produkcja w przemyśle me-
blarskim – o 18,3 proc., drzewnym 
– o 13,7 proc., i maszynowym – o 13,2 
proc. Spadek w wydobyciu węgla ka-
miennego i brunatnego – o 13,3 proc., 
przemyśle chemicznym – o 8,1 proc., 
oraz produkcji napojów – o 7,3 proc.

– Nie martw się, Mietek. Potem nowe wybory
i PiS nas powsadza. 
Andrzej Seremet, prokurator generalny, bezpo-

średnio przed konferencją prasową w TVN24 

33 dni czeka się w 
Polsce na konsulta-
cję onkologiczną./ 
To o sześć dni 
dłużej niż 
w marcu br. 
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SPOŁECZEŃSTWO / HISTORIA

Bliski, przez obecność w nim Adama Mickiewicza w 1825 r. 
i jego „Sonetów Krymskich”. Daleki, w dalszej przeszłości, 
a nawet wrogi, przez stałe najazdy tatarskie, z którymi ście-
raliśmy się zbrojnie na stepach ukraińskich. Ale też i budzący 
ciekawość, jako mały fragment świata muzułmańskiego, ze 
stolicą w Bakczysaraju, gdzie rozwijała się kultura, sztuka 
i rzemiosło jego narodu. 

Wielu Tatarów krymskich było potomkami dawnych osad-
ników: Greków, Bizantyjczyków czy Włochów. Od końca 
XV w. mieszkańcy przyjęli islam pod wpływem Turcji, 

wobec której Krym, rządzony przez dynastię Girejów, pozostawał 
w stosunkach wasalnych. Nic zatem dziwnego, że we wszystkich 
wojnach Rzeczypospolitej z Turcją posiłkowali ją zawsze Tatarzy 
krymscy. Ale było też, że i nam przyszli z pomocą w okresie potopu 
szwedzkiego. To nimi dowodził sienkiewiczowski Kmicic i nie byli 
oni tylko wytworem fantazji literackiej Henryka Sienkiewicza, lecz 
rzeczywiście walczyli dzielnie ze Szwedami, ale i łupów nie byli so-
bie w stanie odmówić. 

Kiedy zakończyły się wojny Rzeczypospolitej z Turcją, mocą 
traktatu pokojowego Ligi Świętej, do której należała Polska, w Kar-
łowicach, w 1699 r., nastąpił prawie na 100 lat spokój na granicy 
polsko-tureckiej. 

Podczas wojny krymskiej lat 1853-1856 wielu Polaków zawędro-
wało do Turcji, którą wspierały w wojnie z Rosją Anglia i Francja, 
aby wstąpić do formacji kozaków sułtańskich dowodzonych przez 
Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszę). Wśród nich znalazł się 
Adam Mickiewicz, porwany myślą o klęsce Rosji w tej wojnie, 
z nadzieją na odzyskanie niepodległości przez Polskę. Po wojnie 
krymskiej wielu Tatarów zmuszonych zostało do opuszczenia Kry-
mu, udając się do Turcji. Na ich miejsce przybywali osadnicy z głębi 
imperium rosyjskiego. Pomimo to Krym zachował nadal charakter 
obszaru orientalnego z wioskami tatarskimi, meczetami i plantacjami 
winorośli. I taki krajobraz półwyspu zachował się aż do 1944 r., kiedy 
nastąpiła całkowita deportacja tego narodu do Azji Środkowej.

Ciekawym epizodem będzie okres I wojny światowej, kiedy wielu 
mieszkańców naszych ziem kresowych, w obawie przed wojskami 
niemieckimi, w 1915 r. uszło na Krym. Do niech należeli także Tata-
rzy polscy, pochodzący głównie z Ziemi Nowogródzkiej i Grodzień-
skiej. Lecz wojna także dotknęła Krym, który znalazł się pod okupacją 
niemiecką. W tym czasie tamtejsi Tatarzy zorganizowali się, tworząc 
swój rząd, w czym Niemcy im nie przeszkadzali. Władza Tatarów na 
Krymie istniała tylko na przełomie lat 1917-1918, na czele tego rządu 
stanął Tatar polski, generał z armii rosyjskiej Maciej Sulkiewicz. Po 
odejściu z Krymu wojsk niemieckich władali nim raz białogwardziści, 
to znów bolszewicy, którym ostatecznie przypadł ten półwysep.

W latach międzywojennych XX wieku Krym stał się miejscem, 
gdzie przybywano do tamtejszych uzdrowisk, wśród których na 
pierwsze miejsce urosła Jałta. Dla Tatarów był to okres prześlado-
wań, szczególnie ich inteligencji, co było odzwierciedleniem czystek 
stalinowskiej, jakimi objęty został w latach 30. XX wieku cały obszar 
Związku Sowieckiego.

Zagłada narodu przyszła w 1944 r. Za kolaborację z Niemcami 
podczas II wojny światowej grupy Tatarów krymskich został ukara-
ny cały naród. Zesłano nawet tych, którzy powrócili z frontu, mimo 
posiadania licznych odznaczeń bojowych. Od czasów rządów Jelcyna 
trwał powrót Tatarów na Krym. Po upadku Związku Sowieckiego 
znaleźli się w państwie ukraińskim. Jaki będzie ich los, kiedy znów 
Krym znalazł się w Rosji?

Aleksander Miśkiewicz

Krym nam 
bliski i dalekiIrlandia to wręcz modelowy przykład trwałego wdrożenia 

instytucjonalnego, a zarazem realnego dialogu społecznego 
na poziomie państwowym. To sprawia, że głos tamtejszych 
związków zawodowych jest silny i skuteczny, a gospodarka 
rozwija się szybciej niż reszta Starego Kontynentu.

Prawdziwa zielona wyspa 
ZWIĄZKI ZAWODOWE NA ŚWIECIE: IRLANDIA

Zielona wyspa” – chociaż 
kryzys w ostatnich la-
tach dotknął i ją, o czym 

przekonało się wielu młodych 
pracowników z Polski, którzy 
wrócili z Dublina i okolic nad 
Wisłę – wypracowała unikato-
wy w skali europejskiej model 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego. To gospodarka bardzo 
liberalna, ale w dobrym zna-
czeniu tego słowa – pomaga-
jąca radzącym sobie gorzej, 
ale nieprzeszkadzająca tym 
bardziej przedsiębiorczym i za-
radnym. Promująca innowacje 
(dlatego np. stanowi europejski 
przyczółek wielu koncernów 
amerykańskich) i pracę, a nie 
chciwość i wyzysk, do czego 
bardzo często sprowadza się 
„kontynentalna” wersja libera-
lizmu. Irlandia to jedno z naj-
bardziej wolnych gospodarczo 
państw świata, z jednym z naj-
niższych podatków dla firm.

Z drugiej strony ten kraj 
systematycznie zajmuje czo-
łowe miejsca w rankingu 
rozwoju społecznego (HDI), 
podatki osobiste nie są już tak 
niskie jak dla przedsiębiorców 
(ok. 30 proc. dochodu), a pła-
ca minimalna wynosi od ok. 40 
do nawet 77 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia (w zależności 
od branży). Irlandia to zatem 
równocześnie państwo nasta-
wione bardzo prospołecznie 
i propracowniczo. Jak do tego 
doszło?

Irlandzki przełom

Całe lata 80. XX wieku ir-
landzka gospodarka pogrążona 
była w głębokim kryzysie. Bez-
robocie sięgało 17 proc., kilku-
nastoprocentowa inflacja ozna-
czała niskie ceny, a w efekcie 
obu czynników Irlandczycy 
masowo emigrowali. W 1987 
r. nastąpił przełom. Rząd oraz 
partnerzy społeczni postanowi-
li wspólnie naprawić sytuację. 
Podpisano trzyletnią umowę 
społeczną nazwaną Progra-
mem Uzdrowienia Narodowe-
go. Pakt zakładał kompromis 
każdej ze strony – podniesienie 
wynagrodzeń, ale jednocześnie 
zwolnienia w sektorze publicz-
nym. Z kolei rząd zobowiązał 
się do zreformowania finansów 
państwa i obniżenia podatków, 
aby brakujące w gospodarce 
miejsca pracy powstały w sek-
torze prywatnym.

To, co miało być jednorazo-
wym uzdrowieniem sytuacji, 
sprawdziło się tak dobrze, że 
zostało na trwałe wdrożone 
w polityce państwa. Od 1987 r. 
w Irlandii zawarto już siedem 
umów społecznych. Różniły się 
one okresem obowiązywania 
oraz zakresem uzgadnianych 
spraw, w zależności od bieżącej 
i spodziewanej sytuacji społecz-
no-gospodarczej. Wspólnym ele-
mentem tych porozumień wciąż 
pozostaje zasada kompromisu 
i samoograniczania się każdej ze 

strony, co w efekcie równoważy 
interesy poszczególnych grup 
społecznych i eliminuje skrajne 
rozwiązania. Taka sytuacja de 
facto zawsze jest korzystna dla 
pracowników, którzy w otwartej 
konfrontacji z pracodawcami, 
w przypadku braku uzgodnio-
nych podstawowych reguł, są 
bez szans. Najlepiej pokazuje to 
przykład polskich zatrudnionych 
w ostatnich latach.

Pilnują pracy i płacy

Wracając do Irlandii – np. 
w obecnie obowiązującym po-
rozumieniu, zawartym u progu 
kryzysu, a więc nieco gorszym 
dla pracowników, założono moż-
liwość obniżania pensji. Jednak 
każdorazowo pracodawca musi 
udowodnić przed sądem gospo-
darczym, że taki krok uzasadnia 
jego sytuacja finansowa, a czaso-
we obniżenie pensji pomoże za-
chować miejsca pracy i powrócić 
w przyszłości do wcześniejszych 
wynagrodzeń. Patrząc jednak hi-
storycznie od 1987 r., większość 
irlandzkich paktów społecznych 
zawierała zapisy o wzroście wy-
nagrodzeń, dając związkom pra-
wo do strajku, gdyby pracodawcy 
w danym przedsiębiorstwie opóź-
niali się z podwyżkami.

W ostatniej umowie większy 
nacisk położono na przestrzega-
nie prawa pracy. Przypomnijmy, 
że to również planowany ważny 
kierunek aktywności „Solidarno-
ści” w najbliższych miesiącach. 
W Irlandii związki wynegocjo-
wały w pakcie potrojenie liczby 
inspektorów pracy, powołanie no-
wej instytucji do pilnowania prze-
strzegania prawa pracy (z upraw-
nieniami śledczymi!) oraz wysokie 
kary finansowe dla pracodawców 
łamiących przepisy.

Irlandczyków można więc 
chwalić za czyny, ale warto rów-
nież zwrócić uwagę na słowa 
– konkretnie na nazwy kolejnych 
umów społecznych. Symbolizu-
ją one wartości deklarowane 
i realizowane przez partnerów 
społecznych i rząd na „zielonej 
wyspie”: Program na rzecz Kon-
kurencyjności i Pracy, Program 
na rzecz Dobrobytu i Sprawie-
dliwości, Umowa Partnerstwa 
Społecznego.

Irlandzka lekcja, trwająca już 
trzy dekady, to zadanie domo-
we, które przynajmniej w części 
powinni odrobić polscy związ-
kowcy. Ale chyba w jeszcze 
większym stopniu pracodawcy, 
a zwłaszcza rządzący. W końcu 
tam jest prawdziwa zielona wy-
spa, oparta na realnych umowach 
społecznych. U nas zielona wy-
spa jest mrzonką i PR-em, choć 
umów też nie brakuje – tyle że 
śmieciowych…

Adam Chmielecki

Irlandzkie związki

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (ICTU) powstał 
w 1959 r., ale kontynuuje tradycje irlandzkiego ruchu związ-
kowego zainicjowane już pod koniec XIX w. Wówczas najsil-
niejsze były organizacje dokerów (w końcu mowa o wyspie) 
i kolejarzy. Obecnie ICTU zrzesza ok. 780 tys. pracowników, 
w tym 211 tys. w Irlandii Północnej (wchodzącej w skład Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii). Struktura kongresu 
jest nieco odmienna od „kontynentalnego” modelu związko-
wego. W skład ICTU wchodzi 48 związków branżowych oraz 
31 terytorialnych rad związkowych (reprezentacje branż na 
poziomie lokalnym). Związki branżowe dodatkowo są zor-
ganizowane w 11 grup tematycznych, chociaż ich skład czę-
sto jest umowny i na pozór mało uzasadniony. Przykładowo 
wspólnie działają związki pracowników handlu hurtowego 
i transportu. Z kolei związek GMB wchodzący w skład ICTU 
w Irlandii Północnej zrzesza pracowników działów IT, agencji 
ochrony oraz… zawodowych piłkarzy. Silne są też organiza-
cje służb publicznych, przemysłu, poczty i telekomunikacji. 
W obu Irlandiach ICTU prowadzi 23 centra usług takich jak 
szkolenia czy doradztwo zawodowe.

FO
T.

 J
A

G
N

A
 Ł

O
BO

D
ZI

Ń
SK

A



18 Nr 7/8/lipiec, sierpień 2014

„Wzlot” Andrzeja Jana Piwarskiego. Obraz z 1986 r.

SPOŁECZEŃSTWO

O dziele sztuki, które wisi w biurze związku zawodowego, 
a także organizacji jedynej wystawy towarzyszącej wręcze-
niu Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, i o tym, jak 
polski artysta malował portret beatyfikacyjny niemieckiego
związkowca – rozmawiamy z malarzem ANDRZEJEM JANEM 
PIWARSKIM.

Powrót do GDAŃSKA 

– Jeden z Pana obrazów 
wisi w siedzibie Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Pił-
sudskiego. Nie jest to chyba 
częsta sytuacja, gdy dzieło 
sztuki znajduje się na tere-
nie zakładu pracy. Jaka była 
jego droga do biura związku 
zawodowego?

– To dosyć skomplikowana 
historia. Zacznijmy od początku. 
Tuż po zakończeniu sierpniowe-
go strajku w 1980 roku miałem 
koncepcję zorganizowania na 
terenie stoczni dużej wystawy, 
której towarzyszyłby happening. 
Wymyśliłem sobie, że przebiorę 
tysiąc ludzi w stoczniowe kombi-
nezony i zrobię takie wydarzenie 
artystyczne. Aby zrealizować 
mój artystyczny zamysł, musia-
łem mieć autentyczne przedmio-
ty ze strajku, takie jak ubrania 
robocze, ulotki, opaski. Pierwszą 
osobą, którą wówczas poprosi-
łem o pomoc, był mój kolega, 
inżynier ze stoczni remontowej. 
Ofiarował mi on swoje ubranie
robocze, w którym strajkował 
17 dni. Później zebrałem jeszcze 
wiele autentycznych strajkowych 
przedmiotów, jednak wprowadze-
nie stanu wojennego przekreśliło 
mój projekt. Ubranie wziąłem ze 
sobą do Niemiec, gdzie przeleża-
ło na strychu sześć lat. Cały czas 
miałem je w głowie, ale nie mia-

łem pomysłu kompozycyjnego, 
jak je wykorzystać. I w pewnym 
momencie, w roku 1986, pojawi-
ła się koncepcja obrazu „Wzlot”, 
którego głównym elementem 
stało się ubranie strajkującego 
stoczniowca. Obraz ten był wie-
lokrotnie pokazywany na róż-
nych wystawach, między innymi 
w Niemczech i w Luksemburgu. 
Jednak moim marzeniem, co 
wydawać się mogło w tamtych 
latach fantazją, było, by obraz 
ten został pokazany w Polsce, 
dlatego w czasie wystaw, obok 
tytułu umieściłem dopisek „Nie 
do sprzedania”.

– Przyszedł jednak rok 1989 
i wystawienie Pana obrazów 
w Polsce stało się możliwe.

– W 1991 roku w archidiece-
zji warszawskiej została zorgani-
zowana wspólna wystawa moich 
prac, mojej żony Barbary Ur 
oraz naszego syna Krzesisława. 
I właśnie na niej znalazł się ob-
raz „Wzlot”. Na tę wystawę za-
prosiłem między innymi właśnie 
owego kolegę inżyniera, który 
podarował mi swoje strajkowe 
ubranie. Przyjechał wówczas 
do Warszawy i był bardzo wzru-
szony, gdy pokazałem mu obraz. 
Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości powróciliśmy z żoną 
częściowo do kraju. Przez część 
roku mieszkaliśmy w Berlinie, 
ale kilka miesięcy spędzaliśmy 
w Gdańsku, a przede wszystkim 

w Tuchomiu, gdzie utworzyli-
śmy Europejskie Laboratorium 
Sztuki. Gdzieś koło 2004 roku 
nasz znajomy inżynier powie-
dział mi, że pokazał zdjęcia 
„Wzlotu” związkowcom z „So-
lidarności” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” i że są oni zain-
teresowani obrazem. Poznałem 
wówczas przewodniczącego 
stoczniowej „Solidarności” Mi-
rosława Piórka. Muszę przy-
znać, że była to dla mnie wielka 
radość, że to ubranie robotnicze, 
będące już teraz częścią obrazu, 
powróci do stoczni, do wolnej 
Polski. Historia tego obrazu stała 
się tematem filmu nakręconego
przez Telewizję Gdańsk.

– Obraz „Wzlot” to nieje-
dyny Pana obraz poświęcony 
wydarzeniom z najnowszej 
historii Polski.

– Pierwsze obrazy poświęco-
ne tematyce historycznej powsta-
wały jeszcze w latach 70., potem 
był cykl „Ślady-Nadzieje” oraz 
cykle poświęcone pamięci Grze-
gorza Przemyka i ks. Jerzego 
Popiełuszki. W pewnym sensie 
„Wzlot” jest podsumowaniem 
mojej wypowiedzi artystycznej 
dotyczącej spraw Polski.

– W czasie, gdy Danuta 
Wałęsowa odbierała Pokojową 
Nagrodę Nobla przyznaną Le-
chowi Wałęsie, udało się Panu 
zorganizować wystawę w Oslo.

– Nie była to prosta sprawa. 
Co prawda nie mieliśmy żadnej 
konkurencji, bo oprócz naszej 
wystawy – w tym Barbara Ur 
i Krzesisław – nie odbyła się 
żadna impreza towarzysząca 
przyznaniu nagrody. Ale za-
nim do niej doszło, musiałem 
przezwyciężyć trzy podstawo-
we przeszkody. Uzyskać zgodę 
Wałęsy, załatwić prestiżowe 
miejsce na wystawę w Oslo 
oraz zdobyć pieniądze.

– Czy uzyskanie zgody Le-
cha Wałęsy było trudne?

– Nie było wówczas możli-
wości bezpośredniego kontaktu. 
Dopiero przez ojca kolegi syna, 
któremu pomogliśmy, gdy został 
aresztowany za wydawanie pod-
ziemnego pisma, udało się nam 
dotrzeć z pytaniem do Lecha 
Wałęsy. Pamiętam, że ustalili-
śmy, że jak się zgodzi, to on mi 
przyśle telegram z ustalonym 
hasłem. Po jakimś czasie dosta-
łem wiadomość, że Wałęsa się 
zgadza i zacząłem działać.

– Jak udało się Panu zna-
leźć miejsce na wystawę?

– Pewnego razu zadzwo-
niłem do księdza Franciszka 
Blachnickiego, założyciela 
ruchu Światło-Życie, który od 
1982 r. mieszkał w Niemczech 
i między innymi wspomniałem 
mu o moich planach związanych 
z wystawą. A on mówi: No, pa-

nie Andrzeju, bardzo fajnie, dziś 
wieczorem przyjeżdża do mnie 
dziennikarz z Oslo i jeszcze pe-
wien człowiek, który przemyca 
Biblię do ZSRS i Polski. Oni 
panu pomogą. No to ja wsiadam 
w samochód i jadę do Carlsber-
ga. Spotykam się, mówię, o co 
chodzi i ten dziennikarz zaraz 
robi ze mną wywiad, który za-
mierza opublikować w Norwe-
gii. Wraz z przyjacielem, który 
pomaga mi w realizacji przedsię-
wzięcia, przyjeżdżamy do Oslo, 
gdzie właśnie ukazuje się duży 
artykuł na temat nagrody dla Le-
cha Wałęsy i mojej wystawy, co 
przeciera nam drogę. Udajemy 
się do Komitetu Noblowskiego, 
ale jego przewodniczący, przestra-
szony wizją wystawy poświęconej 
sprawom politycznym, odmawia 
zgody na jej ekspozycję w gma-
chu uniwersytetu, gdzie odbywają 
się uroczystości wręczenia nagród 
noblowskich. Idziemy więc do 
przewodniczącego rady miasta 
Oslo, który mówi, że chętnie nam 
udostępni cały parter w ratuszu. 
Uzyskujemy również patronat 
związku plastyków norweskich. 
Brakuje jeszcze pieniędzy, a wy-
stawa ma być za 10 dni. W końcu 
zwracamy się do naszego przy-
jaciela z Zarządu Komunalnego 
Zagłębia Ruhry, który opłaca 
transport obrazów i naszą podróż 
do Oslo.

– Chciałabym jeszcze za-
pytać o obraz, który w jakiś 
sposób wiąże się z tematyką 
związków zawodowych, choć 
nie nam współczesnych, ale 
przedwojennych, i to nie-
mieckich. Jest Pan autorem 
oficjalnego wizerunku błogo-
sławionego Nikolausa Grossa, 
który został wywieszony na 
placu św. Piotra w Watykanie 
podczas uroczystości beatyfi-
kacyjnej. Kim był błogosła-
wiony Nikolaus Gross?

– Nikolaus Gross był górni-
kiem. Swoją drogę zawodową 
rozpoczął od pracy w kopalni, 
później się dokształcał i zaczął 
pracować w katolickich związ-
kach zawodowych jako dzienni-
karz. Ożenił się, miał siedmioro 
dzieci. Działał od końca lat 20. 
ubiegłego wieku, był redaktorem 
wychodzącej w Kolonii gazety 

katolickich związków zawo-
dowych. W swoich artykułach 
przeciwstawiał się faszyzmowi, 
dlatego dostał zakaz publikacji. 
Kilka dni po zamachu na Hitlera 
w lipcu 1944 roku, Gross został 
aresztowany wraz z opozycyjny-
mi działaczami. Po przewiezie-
niu do więzienia gestapo w Ber-
linie otrzymał wyrok śmierci 
przez powieszenie na haku 
rzeźniczym. Z więzienia pisał 
listy do swojej rodziny, które się 
zachowały i to one były głów-
nym dowodem jego świętości. 
Nikolaus Gross został pierw-
szym błogosławionym z diece-
zji Essen. Nie ukrywam, że dla 
malarza namalowanie portretu 
beatyfikacyjnego to duży za-
szczyt. Zadawałem moim zlece-
niodawcom pytania, jakich użyć 
atrybutów, symboli. Pamię-
tajmy, że Nikolaus Gross był 
beatyfikowany jako męczennik
(to jak ks. Jerzy Popiełuszko). 
Biskup mi odpowiedział, że 
był to zwykły człowiek, któ-
rego można spotkać na ulicy. 
Moja odpowiedzialność była 
tym większa, że obraz ten miał 
być reprodukowany na plaka-
tach, pocztówkach. Z drugiej 
strony, dla mnie to ważne, że 
w ten sposób trafił on do ludzi
w wielu kopiach.

– Na koniec pytanie bar-
dziej osobiste. Wyprowadzili-
ście się Państwo z Tuchomia, 
gdzie przez kilkanaście lat 
wraz z żoną Barbarą, artyst-
ką rzeźbiarką, prowadziliście 
Europejskie Laboratorium 
Sztuki, gdzie między innymi 
organizowaliście plenery dla 
artystów z całego świata. Te-
raz będziecie dużą część roku 
spędzać w Gdańsku, czy to jest 
powrót do lat młodości?

– Tak naprawdę to wszystko 
przemawiało za przeprowadzką 
do Warszawy. Tam się urodziłem 
i stamtąd pochodzi moja rodzi-
na od wielu pokoleń. Jednak nie 
odpowiada mi atmosfera tam pa-
nująca. Gdańsk jest natomiast dla 
mnie specjalnym miejscem. Kie-
dyś na akademii w Luksemburgu 
prowadziliśmy dyskusję, w czasie 
której nasunęło się mi właśnie po-
równanie Gdańska z Luksembur-
giem. Tam przenika się kultura 
francuska i niemiecka. W Gdań-
sku po wojnie zamieszkali ludzie 
z Warszawy, z Wilna, ze Lwowa, 
z innych miejsc w Polsce i trochę 
autochtonów. Ta mieszanka oka-
zała się bardzo płodna, zrodziły się 
tu różne idee, zarówno artystycz-
ne, jak i społeczne, z „Solidarno-
ścią” na czele.
W TV Solidarność Gdańsk moż-
na obejrzeć film na temat obrazu
Wzlot Andrzeja Piwarskiego.

Rozmawiała 
Małgorzata Kuźma
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Przełamać bierność w sprawie ekologii
Na koniec naszego cyklu dotyczącego ochrony środowiska, przygotowy-
wanego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, postanowiliśmy raz jeszcze oddać głos 
„praktykowi” w dziedzinie ekologii. Prezentujemy rozmowę z TOMASZEM 
DZIEMIANCZUKIEM, przewodniczącym Kulturalnego Kolektywu Uniwersy-
tetu Gdańskiego, aktywistą organizacji ekologicznej Greenpeace.

– Minęło już ponad pół roku od 
gehenny – śmiało możemy użyć tego 
słowa – którą przeszedłeś w Ro-
sji w efekcie spektakularnej akcji 
w obronie Arktyki, podjętej wspól-
nie z aktywistami Greenpeace’u z in-
nych krajów. Przypomnijmy, że we 
wrześniu 2013 r. zostałeś aresztowa-
ny przez służby rosyjskie pod zarzu-
tami piractwa i terroryzmu, później 
zamienionymi na zarzut chuligań-
stwa. Rosyjskie więzienie opuściłeś 
dopiero w grudniu ub.r. Opowiedz, 
w imię jakiej sprawy podjęliście taką 
ryzykowną akcję?

– Greenpeace działa na rzecz utwo-
rzenia na obszarze całej Arktyki rezer-
watu przyrody. Wiemy, że wiele państw 
rości sobie prawa terytorialne do tego 
kontynentu, co jest głównie spowo-
dowane znajdującymi się tam złożami 
surowców. Rządy tych państw działają 
w imię interesów geopolitycznych i eko-
nomicznych, czasami nawet nie całych 
krajów, ale po prostu konkretnych grup 
lobbystycznych. Ludzie zaangażowa-
ni na rzecz ochrony przyrody – tak jak 
ja – uważają tymczasem, że nie można 

Tomasz Dziemianczuk

skomercjalizować całego świata. Muszą 
istnieć obszary święte, wyłączone co do 
zasady z działalności gospodarczej czło-
wieka. Takimi miejscami powinny być 
najbardziej dziewicze i najmniej dotknię-
te do tej pory obszary Ziemi, jak właśnie 
Arktyka, puszcza amazońska czy w Polsce 
Puszcza Białowieska. Ludzie muszą mieć 
szansę na obcowanie z dziewiczą przy-
rodą, która umożliwia głębszą refleksję, 
moment zwolnienia, uspokojenia.

– Zapytam jednak przewrotnie 
– wszystkie państwa chcą się rozwi-
jać gospodarczo, bo to warunkuje też 
w pewien sposób rozwój społeczny. 
Surowce energetyczne eksploatuje się 
właściwie wszędzie tam, gdzie one wy-
stępują, nawet z dna mórz i oceanów. 
Dlaczego nie robić tego w Arktyce?

– Badania naukowe dowodzą, że 
Arktyka jest szczególnie wrażliwa na 
działalność człowieka, zwłaszcza agre-
sywną. Bardzo łatwo można dopro-
wadzić do roztopienia się tamtejszych 
lodowców, co będzie miało wpływ 
na klimat i sytuację przyrodniczą wła-
ściwie na całym świecie. Zgadzam się 
natomiast, że nie można tworzyć fał-
szywego frontu wojny między rozwo-
jem gospodarczym a ochroną środo-
wiska. Patrząc historycznie, cywilizacja 
cały czas się rozwija i ten rozwój musi 
trwać. Jakość życia cały czas się pod-
nosi. Ale nie wiem, czy nie zbliżamy 
się do granicy, momentu przesilenia, 
w którym coraz trudniej będzie o jako-
ściowe zmiany, wzrost poziomu życia 
i poczucia szczęścia ogółu obywateli. 
Jestem jednak optymistą – uważam, że 

jest możliwe zapewnienie równocze-
śnie rozwoju gospodarczego i ochrony 
środowiska naturalnego.

– Ale czy akcja Greenpeace’u 
w obronie Arktyki nie była po prostu 
porywaniem się z motyką na słońce? 
Przecież nie tylko Rosja, ale wszyst-
kie państwa wokół Arktyki są zainte-
resowane eksploracją tego obszaru.

– Mamy świadomość, że w dzisiej-
szych realiach nasze akcje mają głów-
nie znaczenie symboliczne, pokazują 
pewną ideę czy sposób myślenia. Ale to 
też dużo. Od tego się zaczyna. Gdyby 
nie takie działania – początkowo uwa-
żane za nonsensowne – nie powstałby 
żaden park narodowy lub krajobrazo-
wy na świecie. Każda forma ochrony 
przyrody została wywalczona, a nie 
darowana przez nieokreślone siły.

– Z tego, co mówisz, wynika, że 
ochrona środowiska to z jednej stro-
ny sprawa jakości życia, czyli coś, 
o czym można dyskutować, a z dru-
giej kwestia zupełnie podstawowa – 
przetrwania człowieka jako gatunku.

– Ingerencja w środowisko ma da-
lekosiężne skutki, a my musimy myśleć 
nie tylko o sobie, ale również o przy-
szłych pokoleniach. Niszczenie przyro-
dy oznacza de facto podcinanie gałęzi, 
na której siedzimy. Nasza planeta jest 
jedna i nie mamy alternatywy.

– Wróćmy do swoistych azyli przy-
rodniczych, o których wspominałeś. 
Jakie jest Twoje ulubione miejsce na 
przyrodniczej mapie Pomorza, gdzie 
się regenerujesz, odpoczywasz?

– To Trójmiejski Park Krajobrazowy, do 
którego jako mieszkaniec Gdańska mam 
bardzo blisko. To doskonałe miejsce do 
rekreacji – rozsądnej, np. biegów lub jaz-
dy rowerem – ale też kontaktu z piękną 
przyrodą. Cieszę się, że na terenie parku 
prowadzona jest rozsądna polityka, nie 
jest on zabudowywany itp.

– Wspomniałeś o rowerach za-
pewne dlatego, że jesteś zapalonym 
rowerzystą, udzielasz się w pomor-
skiej społeczności rowerowej. Wcze-
śniej mówiliśmy o ochronie przyro-
dy w kontekście geopolityki, decyzji 
państwowych i długofalowego roz-
woju cywilizacyjnego. Ale przecież 
jest też inny wymiar ekologii – na-
szych nawyków, codziennych, 
drobnych działań. Takich jak 
właśnie korzystanie z rowe-
rów zamiast z innych środ-
ków transportu.

– Dokładnie tak. Jestem bar-
dzo konsekwentnym rowerzystą 
– na dwóch kółkach dojeżdżam 
codziennie do pracy i załatwiam więk-
szość spraw. Nie mam samochodu, o co 
żona ma czasami do mnie pretensje. 
Gdy potrzebuję auta – na przykład, aby 
coś przewieźć – po prostu zamawiam 
taksówkę. Tak jest taniej i wygodniej, 
bo wiem, że rowerem zawsze zdążę na 
czas. Autobus lub samochód zawsze 
może utknąć w korku. Ale korzystanie 
z roweru to także zmniejszanie zanie-
czyszczenia powietrza. Można więc po-
łączyć przyjemne z pożytecznym.

– Przez udział w akcji Greenpe-
ace’u na Arktyce stałeś się – chcąc 
nie chcąc – jedną z twarzy ekologii 
w Polsce, a przynajmniej na Pomo-

rzu. Niewiele osób jednak wie, że 
to tylko część Twojej aktywności 
społecznej. Głównym polem Twojej 
działalności i zainteresowań jest kul-
tura. Jeśli dobrze rozumiem, zaanga-
żowanie na rzecz ochrony przyrody 
jest tylko i aż wynikiem szerszej ak-
tywności obywatelskiej.

– Tak. Chcę być świadomym oby-
watelem i mieszkańcem Pomorza, dla-
tego staram się działać tak, żeby mieć 
wpływ na rzeczy, które mnie bolą albo 
są dla mnie ważne. Czy dotyczy to ście-
żek rowerowych, czy ochrony przyrody. 
Na co dzień pracuję zawodowo w Aka-
demickim Centrum Kultury Uniwersyte-
tu Gdańskiego, a ekologią zajmuję się 
po godzinach, wykorzystując do tego 
urlop. Ale bez takiego zaangażowa-
nia swojego czasu i energii nic się nie 
osiągnie. Polacy lubią dyskutować i na-
rzekać, ale czasami odnoszę wrażenie, 
że poza tym zakładają, iż pewne rzeczy 
dokonają się same. Tak nie jest. Zapew-
ne gdyby przeprowadzić sondaż, oka-
załoby się, że zdecydowana większość 
Polaków popiera ochronę środowiska. 
Ale co z tego wynika? Jeśli będziemy 
jakąś ideę wspierać jedynie w swoich 
deklaracjach, nic się nie zmieni. Trze-
ba przełamać bierność w sprawach 
dotyczących dobra wspólnego, w tym 
ochrony przyrody, która również jest 
takim dobrem. Tymczasem większość 
z nas jest zadowolona, gdy pod nosem 
nie ma żadnej przysłowiowej, zanie-
czyszczającej środowisko fabryki. Co 
dzieje się dalej, już nas nie interesuje.

– Zakładam, że represje, jakich 
doświadczyłeś w Rosji, nie zmniej-
szyły Twojej determinacji w obronie 
przyrody. Jakie są Twoje najbliższe 
plany w tym kontekście?

– Niedawno zainteresowałem się 
losem pszczół. Populacja tych owadów 
– zarówno w Polsce, jak i na świecie 
– cały czas się zmniejsza, a ich dzia-
łalność jest kluczowa dla przetrwania 
wielu gatunków. Pszczoły to funda-
ment przyrodniczej piramidy.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Adam Chmielecki 
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PRAWO

Trwający cztery lata proces, podczas którego przesłuchano 
około 50 świadków, i w końcu wygrana. Sąd Rejonowy w Mal-
borku uznał w marcu br., że wobec kasjerki z Biedronki, której 
pracodawca nie przedłużył umowy z powodu przynależności 
do Związku, naruszono zasady równego traktowania i zasądził 
odszkodowanie.

nie ma obowiązku przedłużać 
umów o pracę. Kasjerka wiedzia-
ła jednak, że prawdziwym po-
wodem zwolnienia z pracy było 
wstąpienie przez nią do związ-
ku zawodowego „Solidarność” 
w marcu 2010 r. W tym samym 
miesiącu do „S” zapisał się także 
jej kolega z pracy. Jemu także 
pracodawca, Jeronimo Martins 

Polska Spółka Akcyjna w Ko-
strzynie, nie przedłużył umowy 
o pracę. Przedłużono natomiast 
umowy dwu innym osobom, nie-
należącym do związku, pomimo 
iż jedna z nich otrzymała nagany 
za braki kasjerskie. Kasjerka była 
dobrym pracownikiem, potwier-
dzeniem tego były przyznawane 
jej co miesiąc przez pracodawcę 
premie.

Nie pomogły petycje współ-
pracowników wysłane do Biura 
Obsługi Pracowników ani prośba 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
skierowana do dyrektora ope-
racyjnego Centrum Grudziądz 
z prośbą o przywrócenie kasjerki 
do pracy. Wtedy poszkodowana 
pracownica postanowiła docho-
dzić swoich praw w sądzie.

Cel: zniszczyć 
„Solidarność”

W połowie grudnia 2010 r. 
miały miejsce incydenty świad-
czące o tym, że pracodawca 
chce się pozbyć pracowników 
należących do „Solidarności”. 
Kierownik okręgu podczas 
spotkania z pracownikami na-
kłaniał ich do wystąpienia ze 
związku zawodowego. Zwrócił 
się z pytaniem do jednej z pra-
cownic, czy wie, na co idą jej 
składki członkowskie, i popro-
sił, by ta wyjęła z portfela 10 
złotych. Pieniądze na oczach 
pracowników wyrzucił do ko-
sza na śmieci. Tego samego 
dnia kierownik zabrał ze skle-
pu dwie podpisane wcześniej 
z pracownikami umowy na czas 
określony. Po zdecydowanej in-
terwencji wiceprzewodniczącej 
„S” umowy wróciły do sklepu.

Straciła pracę za „Solidarność”. 
Wygrała w sądzie!

Kasjerka rozpoczęła pracę 
w Biedronce w styczniu 
2008 r. Po okresie prób-

nym była dwukrotnie zatrudniona 
na stanowisku kasjer-sprzedawca 
na umowy na czas określony. 
Ostatnia umowa wygasała 31 
grudnia 2010 r. Pracownica była 
jednak pewna, że otrzyma nową 
umowę. Takie zapewnienie otrzy-

mała od kierownika. W Wigilię 
Bożego Narodzenia dowiedziała 
się jednak, że nie otrzyma nowej 
umowy. Była zszokowana. Nie 
podano jej powodów tej decyzji. 
Potem jako powód użyto pretek-
stu, że kasjerka miała jakoby źle 
przygotować ekspozycję sztucz-
nych ogni.

Kierownik rejonu natomiast 
poinformował ją, że pracodawca 

Szykanowanie i dyskryminowanie działaczy związkowych 
oraz utrudnianie pracy związkowej zarzucają pracodawcy 
w Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie szefowie 
tamtejszej Organizacji Zakładowej. Przewodniczący „Soli-
darności” Leszek Albecki i jego zastępca Grzegorz Skow-
roński zostali w lutym zwolnieni za działalność związkową 
z pracy. Związkowcy złożyli do prokuratury zawiadomie-
nie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wniosek 
o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Związkowcy w ZUK  
walczą o prawa pracownicze

Pod koniec grudnia kierow-
nicy personalni otrzymali od 
dyrektorów operacyjnych ustne 
polecenia wytypowania do zwol-
nienia pracowników należących 
do „Solidarności”. Pod uwagę 
nie miała być brana indywidual-
na ocena pracowników, a jedynie 
przynależność do związku zawo-
dowego. Jedna z kierowniczek, 
pracownica posiadająca długi staż 
i bardzo silną pozycję zawodową, 
odmówiła wykonania polecenia. 
Inni kierownicy z mniejszym sta-
żem i słabszą pozycją skrupulat-
nie wykonywali polecenia prze-
łożonych. Skutkiem tego było 
nieprzedłużenie umów o pracę, 
a także znaczna liczba rezygna-
cji z przynależności związkowej 
(dziennie organizacja związko-
wa otrzymywała nawet kilkana-
ście rezygnacji członkowskich). 
Pracownicy byli zastraszeni. Na 
forach internetowych wrzało.

Sprawiedliwość tym 
razem zwyciężyła

– Sędzia uznał, że nieza-
warcie kolejnej umowy o pra-
cę z poszkodowaną stanowiło 
dyskryminację ze względu na 
jej przynależność związkową 
– wyjaśnia Iwona Jarosz- 
Lipkowska, radca prawny, 

reprezentująca w procesie ka-
sjerkę.

Sąd nie dał wiary tłumacze-
niom pracodawcy, który stwier-
dził, że powodem zwolnienia 
kasjerki była utrata do niej za-
ufania. Zwolniona pracownica 
opowiedziała historię ze sztucz-
nymi ogniami. Po wolnym dniu 
przyszła do pracy. Zastała tam 
gotową ekspozycję z fajerwerka-
mi, przymocowanymi do koszy 
taśmą klejącą. Kiedy kasjerka 
otrzymała polecenie dołożenia 
fajerwerków, zrobiła to w ta-
ki sam sposób, w jaki było to 
wcześniej wykonane. Nikt jej nie 
powiedział, że powinna to zrobić 
inaczej.

Pracodawca w sądzie próbo-
wał także podważyć wiarygod-
ność kasjerki. Utrzymywał, że ta 
miała braki kasowe. Sąd stwier-
dził, że do czasu wygaśnięcia 
umowy o pracę nie przedstawio-
no pracownicy takiego zarzutu. 
Nie dał także wiary świadkom, 
którzy twierdzili, iż kasjerka nie 
była dyskryminowana z powo-
du przynależności do Związku. 
Uznał natomiast, że proceder nie-
zawierania umów z pracownika-
mi, będącymi członkami związku 
zawodowego, był wynikiem zor-
ganizowanej akcji.

Olga Zielińska

Związkowcy twierdzą, że 
pracodawca stosował wo-
bec nich oraz innych pra-

cowników różne formy mobbin-
gu. To niejedyne ich zarzuty.

– W zawiadomieniu do 
prokuratury przedstawiliśmy 
m.in. naruszenie art. 32 usta-
wy o związkach zawodowych 
poprzez niezgodne z prawem 
zwolnienie działaczy związ-
kowych, nagminne naruszanie 
pozostałych przepisów usta-
wy o związkach zawodowych 
oraz nieuprawnione odebranie 
pomieszczenia związkowego 
– mówi Leszek Albecki.

Państwowa Inspekcja Pracy 
jest w trakcie przeprowadzania 
kontroli w zakładzie.

– Do nieprawidłowości 
dochodziło przede wszyst-
kim w sferze działania ustawy 
o związkach zawodowych, 
ponadto zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy poprzez brak za-
opatrzenia pracowników w od-
powiednią odzież ochronną, 
a także stwarzanie zagrożenia 
zdrowia kierowców – wyjaśnia 
Grzegorz Skowroński.

Inny zarzut szefów „S” 
w ZUK to nieprzeprowadza-
nie przez pracodawcę rozmów 
kwalifikacyjnych z osobami
zatrudnianymi na stanowiska 
służbowe o charakterze strate-
gicznym dla firmy.

– Dotyczyło to dyrektora 
technicznego, głównej księgo-

wej, kierownik biura zarządu 
spółki – mówi Albecki. – Ro-
bota w tym zakładzie to przede 
wszystkim dobra logistyka i wy-
grywanie przetargów. Z pięciu 
kontraktów, które wygraliśmy 
w 2013 r., ZUK od 1 lipca tego 
roku będzie realizował tylko 
dwa. Pozostałe prezes przegrał.

A Skowroński  dodaje: 
– Zatrudnianie osób bez odpo-
wiedniej wiedzy i kwalifikacji
może zakłócić funkcjonowanie 
spółki, co w konsekwencji spo-
woduje problemy finansowe.
Pomimo zwolnienia z pracy 
związkowcy nadal są aktyw-
ni i bronią swoich kolegów 
w ZUK. Ostatnio doszło do 
kolejnego zwolnienia pracow-
nika, nieprzedłużane są tak-
że umowy na czas określony 
z niewygodnymi dla praco-
dawcy osobami.

– Obawiamy się, że takie 
praktyki staną się nagminne 
w naszej spółce. Trzeba w koń-
cu powiedzieć: dość! – mówi 
Skowroński.

(zola)

Pod koniec grudnia 2010 r. kierownicy personalni 
otrzymali od dyrektorów operacyjnych 
ustne polecenia wytypowania do zwolnienia 
pracowników należących do „Solidarności”. 

Kto ma prawo żądać 
okazania dowodu osobistego?

Posiadacz dowodu osobi-
stego jest zobowiązany 
okazywać ten dokument 

uprawnionym organom i insty-
tucjom. Prawo do legitymowa-
nia osób w celu ustalenia ich 
tożsamości wynika z przepi-
sów regulujących działalność 
właściwych organów. Prawo to 
posiadają policjanci, funkcjo-
nariusze Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, strażnicy 
gminni (miejscy), funkcjo-
nariusze Straży Granicznej, 
a także inni przedstawiciele 
organów administracji rządo-
wej i samorządowej.

Z pewnością uprawnień 
do żądania okazania dowodu 
osobistego czy też prawa do 
przeszukania naszych rzeczy 
osobistych (np. torby) nie mają 
pracownicy ochrony.

Pracownik ochrony, który 
na terenie sklepu zatrzymuje 
klienta podejrzanego o kra-
dzież, nie ma większych praw 
od zwykłego obywatela, który 
usiłuje złapać przestępcę na 
gorącym uczynku. Jeśli osoba 
podejrzana o kradzież zacznie 
uciekać ze sklepu, ochroniarz 

może zatrzymać ją siłą. Jednak 
działania te ograniczają się 
jedynie do uniemożliwienia 
ucieczki.

Wówczas ochroniarz ma 
obowiązek wezwać policję, 
która podejmuje dalsze kroki 
w tej sprawie.

Ponadto okazania dowodu 
osobistego w celu ustalenia 
tożsamości osoby mogą żądać 
przedstawiciele różnych insty-
tucji, np.:
 urzędnik bankowy w celu 

dokonywania czynności banko-
wych
 pracownik poczty w ce-

lu ustalenia uprawnienia do 
odbioru przesyłki
 kontroler komunikacji 

miejskiej na podstawie regula-
minu przewozu
 sprzedawca, barman 

w celu ustalenia uprawnienia 
do zakupu napoju alkoholo-
wego
 pracodawca w celu po-

twierdzenia złożonych przez 
pracownika danych do akt oso-
bowych.

Maria Szwajkiewicz
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PRAWO

Prawnik radzi §

Koleżance Bożenie Zawiślak, 
wiceprzewodniczącej Komisji 

Międzyzakładowej przy GPEC w Gdańsku 
oraz wieloletniej członkini Rady 
Nadzorczej w GPEC sp. z o.o. 

i Jej Najbliższym, 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci

MĘŻA ADAMA
składają 

koleżanki i koledzy z Komisji 
Międzyzakładowej

przy GPEC Gdańsk

Co do zasady, pracownicy wykonują pracę w tzw. normach 
podstawowych, tj. przez 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 
godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Również wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, 
niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, nie może 
przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. Legitymo-
wanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności daje jednak możliwość krótszej pracy – bo przez 7 godzin 
na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

Do dnia 9 lipca 2014 r. warunkiem stosowania takich obniżonych 
norm jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o celo-
wości ich stosowania. Uprawnionym do jego wydania jest lekarz 
przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie 
jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną.

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 17/11) Trybunał 
Konstytucyjny uznał przepis art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w za-
kresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconych norm od uzyskania 
powołanego zaświadczenia, za niezgodny z konstytucją. Zakwestiono-
wany przepis traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia opublikowania 
wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. najpóźniej w dniu 9 lipca 2014 r.

2. Stan prawny od 10 lipca 2014 r.

Z tą datą przestanie obowiązywać przepis uzależniający pracę 
osób niepełnosprawnych w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo od zaświadczenia lekarza. W trakcie prac legislacyj-
nych są już przepisy znoszące ten obowiązek.

Bez zmian pozostają natomiast uprawnienia osób legitymują-
cych się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 
dni roboczych w roku kalendarzowym, zwiększając wymiar wy-
poczynku w porównaniu do zwykłego urlopu wypoczynkowego 
przysługującego pracownikom na podstawie kodeksu pracy, z 20 
dni do 30 dni lub z 26 dni do 36 dni.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełno-
sprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zali-
czenia jej do jednego z wymienionych powyżej stopni niepełno-
sprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).
Stan prawny na 20.06.2014 r .

Maria Szwajkiewicz

Od 10 lipca br. czas pracy 
osób niepełnosprawnych 
znów korzystniejszy

Do kiedy należy podjąć decyzję
o pozostaniu w OFE?

Od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, 
czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na 
indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, 
która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie 
do ZUS, środki w wysokości 7,3 proc.  podstawy wymiaru będą zapisy-
wane na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostanie 
w OFE, wówczas 12,22 proc.  składki emerytalnej będzie trafiało do 
ZUS, 4,38 proc.  na subkonto w ZUS, a 2,92 proc.  do OFE.

Ubezpieczony, który chce, aby część jego składki emerytalnej 
trafiała do OFE, musi wypełnić stosowne oświadczenie i złożyć 
je w ZUS. Wzór oświadczenia można pobrać ze stron interne-
towych resortów pracy oraz finansów, a także ZUS-u i Komisji 
Nadzoru Finansowego. Oświadczenie można wysłać pocztą lub 
drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). 
W przypadku wyboru drogi elektronicznej ubezpieczony musi 
w tym celu zalogować się na stronie www.pue.zus.pl. Oświadcze-
nie można także złożyć osobiście w dowolnym z 325 oddziałów 
ZUS. W razie niezłożenia wymienionego oświadczenia, przyszła 
składka ubezpieczonego zostanie przeniesiona do ZUS. Ponowny 
wybór będzie możliwy podczas „okienka transferowego” w 2016 
r. Następne takie okienka będą co cztery lata.
Stan prawny na 18.06 2014 r.

Łukasz Sulej 

Z żalem zawiadamiamy, że 17 czerwca br. 
odszedł od nas 

ś.p. 

Franciszek Karbowski
pracownik Wydziału Elektrycznego Stoczni 
Północnej, członek Komitetu Strajkowego 

z 1980 i 1988 r., działacz podziemnych 
struktur NSZZ „Solidarność”, zwolniony 

dyscyplinarnie za udział w strajku w 1988 r.

Serdeczne wyrazy współczucia 
Najbliższym składają

koleżanki i koledzy z Komisji 
Międzyzakładowej przy Stoczni Remontowa 
Shipbuilding (dawniej Stocznia Północna)

Porady prawne 
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74 dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

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 8.30-15 – 8.30-12.30 – 8.30-15
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 8.30-16 8.30-15 8.30-15.30 O. Gdynia
9-16

doradca prawny Łukasz Sulej – 12-15 8.30-16 – 8-15

doradca prawny Tomasz Gryczan O. Gdynia
8.30-16 8-10.30 – – 8.30-16

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związko-
wą. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny.

Mobbing a umowa-zlecenie
W sezonie wakacyjnym 

wzrasta liczba osób 
(studenci, pracow-

nicy sezonowi) pracujących 
na podstawie umów cywilno-
prawnych – najczęściej jest to 
umowa-zlecenie.

Zdarzają się wtedy przypadki 
niewłaściwego traktowania ta-
kich pracowników – zniesławia-
nia, wyśmiewania, zastraszania 
zwolnieniem z pracy.

Czy możemy wówczas mówić 
o mobbingu? Według kodeksu 
pracy, mobbing oznacza działania 
lub zachowania skierowane prze-
ciwko pracownikowi, polegające 
na uporczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu pracow-
nika, wywołujące u niego zani-
żoną ocenę przydatności zawo-

dowej, mające na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izo-
lowanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników.

Uregulowania dotyczące mob-
bingu dotyczą pracownika, a więc 
osoby zatrudnionej na podstawie 
umowy o pracę; nie odnoszą 
się zatem do zleceniobiorców. 
Nie oznacza to jednak, że osoby 
świadczące pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych są po-
zbawione ochrony prawnej.

Działania noszące znamiona 
mobbingu bez wątpienia można 
zakwalifikować jako naruszanie 
dóbr osobistych, ponieważ za-
grożone cudzym działaniem są: 
cześć, nazwisko, wizerunek osoby 
pokrzywdzonej, pod warunkiem, 
że działania te są bezprawne.

Zleceniobiorca, który padł 
ofiarą mobbingu, może docho-
dzić swych praw na podstawie 
przepisów cywilnych dotyczą-
cych ochrony dóbr osobistych, 
żądając od osoby, która się go 
dopuściła, aby podjęła czyn-
ności zmierzające do usunięcia 
skutków naruszenia, a w szcze-
gólności, żeby złożyła oświad-
czenie odpowiedniej treści 
i w odpowiedniej formie (np. 
przeprosiny w lokalnej gazecie). 
Osoba pokrzywdzona może tak-
że żądać zadośćuczynienia pie-
niężnego za doznaną krzywdę 
bądź zasądzenia odpowiedniej 
sumy pieniężnej na wskazany 
cel społeczny.
Stan prawny na 11.06.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Przeciwwskazania do pracy na danym stanowisku
Pracownik podlega lekar-

skim badaniom profilaktycz-
nym na zasadach określonych 
w kodeksie pracy. Wymóg 
posiadania przez pracownika 
aktualnych badań lekarskich 
obciąża pracodawcę.

Jeśli orzeczenie lekarskie 
stwierdza przeciwwskazania do 
wykonywania określonej pracy, to 
po stronie pracodawcy powstanie 
bezwzględny zakaz dopuszczania 
pracownika do pracy (art. 229 § 

4 k.p.). Jednocześnie w takiej 
sytuacji powstaje po stronie pra-
codawcy prawo do decydowania 
o kontynuacji zatrudnienia dane-
go pracownika. Zdaniem Sądu 
Najwyższego, przeciwwskazanie 
lekarskie do wykonywania choć-
by jednego obowiązku należącego 
do zakresu czynności na zajmo-
wanym stanowisku uzasadnia 
wypowiedzenie pracownikowi 
umowy o pracę (por. 16 grudnia 
1999 r., I PKN 469/99).

Inaczej przedstawia się sytu-
acja pracownika, który wskutek 
wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej stał się niezdolny do 
wykonywania dotychczasowej 
pracy – wówczas, zgodnie z art. 
231 k.p., pracodawca zobowiąza-
ny jest przenieść pracownika do 
odpowiedniej pracy, odpowiada-
jącej stanowi zdrowia i kwalifika-
cjom zawodowym podwładnego.
Stan prawny na 30.05.2014 r.

Maria Szwajkiewicz
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

– Pani Danuto, naszą roz-
mowę zacznijmy od przed-
stawienia waszej organizacji 
zakładowej. Od kiedy ist-
nieje „Solidarność” w Pani 
zakładzie pracy i ilu liczy 
członków?

– „Solidarność” w mo-
im miejscu pracy istnieje od 
1980 r. W tamtym, powie-
działabym, pionierskim okre-
sie powstawania niezależnego 
od partii ruchu związkowego, 
na fali panującego entuzjazmu 
i wielkiej nadziei w całym kra-
ju, w naszej organizacji zakła-
dowej było ponad 90 procent 
załogi. Potem, kiedy sytuacja 
polityczna się zmieniała, tych 
członków ubywało, wiadomo, 
stan wojenny zrobił swoje. Po 
reaktywacji „Solidarności” 
w naszej organizacji zostało 
około 30 procent załogi i tak 
jest do dnia dzisiejszego.

– Od 1980 r. minęło wiele 
lat, to cała epoka. Jak Pani 
myśli, dlaczego teraz tak 
trudno przekonać pracowni-
ka, żeby wstąpił do związku 
zawodowego?

– Według moich obserwacji 
i wiedzy, trudniej zdecydować 
się na wstąpienie w szranki or-
ganizacji związkowej ludziom 
młodym, oni mają inne spoj-
rzenie na świat i nie wierzą, 
że przynależność związkowa 
przyniesie im jakąś korzyść. 
Inaczej patrzy pokolenie ludzi 
starszych i w średnim wieku, 
którym samo słowo „Solidar-
ność” kojarzy się z wielkimi 
ideałami.

Prezydium Zarządu Regionu
Stanisław Szukała – przewodniczący
Tadeusz Pietkun – z-ca przewodniczącego, 
sekretarz
Stanisław Rokosz – skarbnik
Aldona Kalwińska-Socha
Andrzej Mazuruk

Skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
Dorota Nowak
Andrzej Sobczak
Halina Świeboda
Wiesława Wilk
Henryk Wolniszewski
Andrzej Zlot – przewodniczący

Zaproszenie
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku zaprasza. 31 sierpnia 2014 r. do kościoła pw. 
NSPJ w Słupsku na uroczystą mszę św., która odprawiona zostanie w intencji Porozumień 
Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

KREW darem życia
Rozmowa z DANUTĄ PASZKIEWICZ, przewodniczącą Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku 

– Przejdźmy teraz do 
głównego tematu naszej 
rozmowy, a mianowicie roli, 
jaką odgrywa honorowe od-
dawanie krwi w ratowaniu 
życia ludzkiego. Pracuje 
Pani w specyficznym i bar-
dzo ważnym miejscu, gdzie 
tak naprawdę decydują się 
losy wielu osób, a nawet 
można powiedzieć od efektu 
Pani pracy i pracowników 
zatrudnionych w centrum 
zależy życie ludzkie. Wiem, 
że w naszym społeczeństwie 
świadomość na temat samej 
idei oddawania krwi, mimo 
powszechnej dostępności do 
środków informacji, jest na 
bardzo niskim poziomie. Pro-
szę przybliżyć naszym czytel-
nikom, kto może oddać krew 
i gdzie może to zrobić?

– Zacznę od tego, co to 
jest krew, bo być może nie 
wszyscy pamiętają, że krew 
jest tkanką płynną, składają-
cą się z krwinek czerwonych, 
białych, płytek krwi i osocza 
– składników, które się od-
nawiają. Najważniejszą rolę 
spełniają krwinki czerwone, 
które są odpowiedzialne za 
transport tlenu do wszystkich 
komórek organizmu. Krew jest 
niezbędna dla życia ludzkiego, 
dlatego jest tak cenna. Jest to 
substancją, która należy do 
najwartościowszych leków, 
jakimi dysponuje medycyna. 
Krew jest potrzebna praktycz-
nie w każdym dniu. Pomimo 
wielu prób i ogromnego po-
stępu w nauce, nie udało się 

jej zastąpić niczym innym. 
Jest nieodzowna nie tylko dla 
ratowania ofiar wypadków, ale 
również dla leczenia osób cier-
piących na liczne schorzenia. 
Chcę podkreślić, że jedynym 
źródłem pozyskiwania krwi 
jest zdrowy człowiek, a zatem 
zorganizowane krwiodawstwo, 
oparte na współpracy oraz 
współdziałaniu transfuzjologii 
ze zdrowymi, uświadomiony-
mi dawcami, jest niezmiernie 
ważne i potrzebne. Odbiorca-
mi krwi i jej składników są 
szpitale, kliniki oraz instytu-
cje dokonujące tysięcy skom-
plikowanych operacji, prze-
szczepów i innych zabiegów 
chirurgicznych.

Każdy kandydat na dawcę 
przed oddaniem krwi podda-
wany jest badaniu, które prze-
prowadza lekarz. Dawcą może 
być osoba w wieku od 18 do 
65 roku życia, ważąca co naj-
mniej 50 kilogramów. Co do 
miejsca i czasu pobierania 
krwi informacji udzieli nasz 
dział marketingu, bo takim 
dysponujemy.

– Naszej rozmowie przy-
słuchuje się Paulina Trzaskuś 
– inspektor ds. marketingu 
w RCKiK w Słupsku. Proszę 
nam powiedzieć, gdzie miesz-
kańcy naszego regionu mogą 
oddać krew?

– Dysponujemy w naszym 
regionie trzema ośrodkami, 
gdzie można oddać krew. 
Dodam także, że osobom, 
które oddały honorowo krew, 
zamieszkałym poza miejsco-
wością, w której znajduje się 
regionalne centrum czy tereno-
wy oddział, zwracamy koszty 
przejazdu z miejsca zamiesz-
kania do najbliższego miejsca 
poboru krwi środkami komu-

nikacji publicznej. Honorowy 
dawca po oddaniu krwi w ilo-
ści 450 ml otrzymuje ekwi-
walent o wartości kalorycznej 
4500 kcal/(8 czekolad i baton). 
Chętni do oddania krwi mogą 
się zgłaszać do następujących 
placówek:

RCKiK Słupsk, ul. Sza-
rych Szeregów 21, tel. 59 842 
20 21

RCKiK Gdańsk, ul. Hoene-
-Wrońskiego 4, tel. 58 520 40 
20

Terenowy Oddział w Lę-
borku, ul. Węgrzynowicza 13, 
tel. 59 863 52 79

Terenowy Oddział w Choj-
nicach, ul. Leśna 10, tel. 52 
395 67 95

Nasze centrum posiada też 
ruchomy punkt oddawania 

krwi, jest to autobus będą-
cy praktycznie ambulansem. 
Organizujemy więc także 
wyjazdowe akcje pobierania 
krwi, docierając w ten sposób 
do dawców, którzy z różnych 
przyczyn nie mogą przyjechać 
do naszych placówek.

Wszystkie szczegółowe in-
formacje na temat oddawania 
krwi przez dawców można 
znaleźć na naszej stronie inter-
netowejwww.krwiodawstwo.
slupsk.pl.

Oddaj Krew! Uratuj Ży-
cie!!!

– Dziękuję obu Paniom za 
interesującą rozmowę i przy-
bliżenie tak ważnej tematyki. 
Mam nadzieję, że liczba od-
dających krew będzie stale 
rosła.

Danuta Paszkiewicz, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność’ 
w RCKiK w Słupsku.

Schemat: Co można otrzymać z krwi

Nowe władze na kadencję 2014-2018  
przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Litery czytane rzędami 
w szarych kratkach utwo-
rzą rozwiązanie
Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki 
ze światem roślin”
z nr. 5/2014. Otrzymuje ją 
pani Elżbieta Kubiszewska
ze Starogardu Gdań-
skiego. Nagrodę wyślemy 
pocztą.  Gratulujemy. 
Hasło brzmiało: „Ksiądz 
Hilary Jastak”.

M O R Z E

S

P L A Ż A Ł

O

Ń

L A T O C

E

POZIOMO 
(w kolejności alfabetycznej):
 piosenkarka brytyjska, otrzy-

mała Oscara za piosenkę 
filmową

 panie dzierżawiące kiosk
 potocznie o aucie
 antonim bieli
 chruściki z cukierni
 kompozycja z kwiatów
 jeden z palców
 przenośny komputer
 rękojeść, uchwyt noża
 na koszulce piłkarza
 stan USA z Tulsą
 postrzeleniec, powsinoga
 jej natka służy jako dodatek 

ziołowy do dań
 Gdańskie, Zachodnie
 rumowisko, osypisko.

PIONOWO
(w kolejności alfabetycznej)
 olimpijska miss
 aprobata, poklask
 najstarsze grodzisko w Pol-

sce, odkryte w 1933 r.
 „… wieczorowa porą” ko-

media kryminalna S. Barei
 kolec u róży
 imię polskiego lekarza, 

chemika (1768-1838), brat 
Jana, ojciec Ludwiki – miło-
ści Juliusza Słowackiego

 komik cyrkowy
 rysaki, konie wyścigi
 60 sztuk
 kuzyn dyni i ogórka
 górskie lub radiowe
 do butów lub do zębów

 odgłos, gdy kamień wpada 
do wody

 pływa w poprzek rzeki
 ser jak kiełbasa
 spisek

KRZYŻÓWKA z chruścikami z cukierni

Coraz więcej dekad 
Co to jest dekada?
Czy okres od 2005 do 2014 roku można nazwać de-

kadą?

Pochodzenie i znaczenie wyrazu dekada
Słowo dekada pochodzi z języka greckiego (gr. déka = 

dziesięć) i oznacza:
„okres dziesięciu dni, tygodni, miesięcy lub lat”, na 

przykład pierwsza dekada miesiąca to dziesięć pierwszych 
dni: od pierwszego do dziesiątego dnia tego miesiąca (1-10 
stycznia, 1-10 lutego, 1-10 marca itd.) oraz

„przedział obejmujący w zbiorze wartości danej wiel-
kości fizycznej wartość od a do 10a”, np. dekagram (deka- + 
gram) to jednostka masy (wagi) równa dziesięciu gramom. 

Cząstka deka – to pierwszy człon złożonych nazw miar sys-
temu metrycznego, oznaczających jednostki 10 razy większe od 
jednostek podstawowych, wyrażonych w drugiej części nazw zło-
żonych, np. wspomniany dekagram lub jednostka miary długości 
równa 10 metrom – dekametr (deka- + metr) czy dekalumen (deka- 
+ lumen) – jednostka siły światła równa dziesięciu lumenom.

W historii – dekada oznaczała także „dziesięciodniowy 
tydzień (30-dniowego miesiąca) republikańskiego kalen-
darza Wielkiej Rewolucji Francuskiej” (1789 r.).

Dekada w pierwszym znaczeniu
Oto przykłady użycia słowa dekada jako „okresu dziesię-

ciu dni, tygodni…”:
 Spotykają się zawsze w drugiej dekadzie miesiąca, czyli 
między jedenastym a dwudziestym dniem.
 Mamy teraz drugą dekadę XXI wieku.
 Studenci zorganizowali dekadę książki historycznej.

Dziesięciolecie
Okres dziesięciu lat nazywany dekadą lub dziesięcioleciem 

zwykle obejmuje lata liczone od roku kończącego się cyframi 
„01”, „11”, „21” itp. do najbliższego roku kończącego się 
zerem, jak: „00”, „10”, „20”, „30” itp. Licząc w ten sposób, 
rozumiemy, że dziewiąta dekada XX wieku obejmowała lata 
1981-1990, a dziesiąta dekada XX wieku – lata 1991-2000, 
natomiast pierwsza dekada XXI wieku to lata 2001-2010, 
druga to lata 2011-2020, a trzecia –  2021-2030.

Nietypowe dekady
W programach radiowych i telewizyjnych coraz częściej 

słyszymy o dekadach od 2008 albo od 2013 roku i wtedy 
powstaje pytanie, czy okres dziesięciu lat, trwający np. od 
1997 do 2006 roku, jest dekadą, czy nie jest. 

Czytelnik „Magazynu Solidarność” zadał podobne pyta-
nie: „Czy okres od 2005 do 2014 roku można nazwać de-
kadą?”.  Pytanie to odnosiło się do następującej informacji: 
„Od początku 2005 r. do końca 2014 r. organizujemy pomoc 
dla chorych dzieci. W tej dekadzie udało nam się zachęcić do 
współpracy wielu zamożnych darczyńców”.

Ponieważ słowniki na ten temat milczą, więc sprawdziłam, 
co o tym mówią językoznawcy. Zdaniem profesora Mirosława 
Bańko z Uniwersytetu Warszawskiego, dekady można liczyć od 
różnych dat, np. od roku 1998 czy od 2008, ale jednocześnie prof. 
Bańko zwraca uwagę na to, że bardziej wyraziste jest stosowanie 
wyrazu dekada do lat: 1991-2000, 2001-2010, 2011-2020.

A zatem na pytanie Czytelnika: „Czy okres od 2005 do 2014 
roku można nazwać dekadą?” odpowiadam twierdząco, ale 
uprzedzam, że takie „nietypowe dekady” często powodują, że 
wypowiedź jest dwuznaczna i trzeba upewniać się dodatkowo, 
że nasi rozmówcy wiedzą, o których latach mówimy, albo za-
stąpić słowo „dekada” innym sformułowaniem. W przytoczonej 
informacji Czytelnika występuje właśnie taka dwuznaczność, 
ponieważ pomoc organizowana jest na przełomie pierwszej i 
drugiej dekady XXI w. Sformułowanie „w tej dekadzie”, można 
zrozumieć albo jako okres od 2005 do 2014 roku, albo jako 
drugą dekadę XXI w. (2011-2020). Z tego powodu proponuję 
zmienić drugie zdanie na: W ciągu tych dziesięciu lat udało nam 
się zachęcić do współpracy wielu zamożnych darczyńców.  

Barbara Ellwart

Zwiedzanie jaskiń, rejs łodzią po podziemnej rzece, przejazd kolejką górską nad skalną przepaścią 
i zwiedzanie Wiednia – tak różnorodne atrakcje czekają na chętnych do udziału w wakacyjnym wy-
jeździe organizowanym w lipcu przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „” w Starogardzie Gdańskim oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „KaEmKa”.

Cena wycieczki na czeskie Morawy i do stolicy Austrii, zaplanowanej w dniach 16–21 lipca, to 765 zł. 
Obejmuje przejazd klimatyzowanym autokarem, 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, usługi prze-
wodników lokalnych, ubezpieczenie NNW, KL oraz opiekę pilota. Cena nie obejmuje kosztów fakultatyw-
nych punktów programu, szacowanych przez organizatorów na 550 koron czeskich i 5,50 euro.

W drodze do Czech zaplanowano również postój w Częstochowie, z możliwością odwiedzenia 
przez chętnych sanktuarium na Jasnej Górze. Atrakcją wyjazdu z pewnością będzie wizyta na 
wzgórzu Kahlenberg, z którego król Jan III Sobieski dowodził bitwą pod Wiedniem w 1683 r. 

Informacje i zapisy: Sebastian Gramburg, tel. 604 731 504.

Nad pięknym modrym Dunajem…

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

OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY W ZŁOTOWIE
w terminie 12-22.08.2014

CENA 750 ZŁ
Cena zawiera m.in. 10 noclegów i wyżywienie (3 posiłki dziennie), transport, codzienne zajęcia 
sportowo-rekreacyjne, basen (godzina codziennie), ognisko, spływ kajakowy 
i wiele innych atrakcji. Dodatkowo – nauka jęz. angielskiego (godzina dziennie). 

Zadatek w wysokości 200 zł, zapisy i informacje: Sebastian Gramburg, tel. 604 731 504.
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OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

ŻUŁAWY oglądane z siodełka

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

Przewodniczący i sekretariat 
pok. 107, 308 43 52, 308 44 41 
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, 110  
308 43 69, 308 42 60

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

Księgowość i kasa, pok. 120, 122 
308 43 34, 308 43 35, 346 21 74 

Administracja budynku i rezerwa-
cja sali „Akwen”, pok.123, 
308-42,47, 308-42-50, 308-42-55 
administracja@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

Dział Programów Europejskich, 
pok. 129, 308 43 29  
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

Biuro Pracy, pok. 5,  
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

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

Zarząd Główny Związku Solidarności 
Kombatantów oddz. Gdańsk,  
pok. 10, 308 44 40

Maraton, pok. 126, 308 42 61  
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 fax: 346 28 08

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

Biura oddziałów ZR

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

Kartuzy, ul. 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. Polskich Kolejarzy 4 
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  
ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 
Malbork, plac Słowiański 4 
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047 
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Żuławy są niezwykłą kra-
iną, być może niezbyt 
atrakcyjną, bo płaską. 

Jednak to kraina fascynująca, 
pełna zabytków i to również 
z doby średniowiecza, kanałów, 
rzeczek, rozlewisk oraz cieka-
wej roślinności z gnieżdżącym 
się w niej ptactwem. Niektórzy 
mówią o niej, że to „kraina na 
wodzie”. Nasi Czytelnicy mieli 
już okazję poznać „Żuławską 
kolej dojazdową” kursującą na 
trasie Mikoszewo – Sztutowo, 
a więc wzdłuż bursztynowego 
wybrzeża. Koleją tą, czyli wą-
skotorówką poprowadzoną przez 
ukwiecone łąki, można dojechać 
do miejsca, w którym rozegrała 
się jedna z największych trage-
dii w historii Pomorza, do obozu 
koncentracyjnego Stutthof, funk-
cjonującego w latach 1939-1945. 
Pisaliśmy też o szlaku menno-
nitów, ludności pochodzenia 
holenderskiego, zamieszkującej 
Żuławy do II wojny światowej. 
Byli to chrześcijanie z grupy ko-
ściołów protestanckich. To oni 
pozostawili po sobie interesujące 
budowle hydrotechniczne, jak 
stacje pomp, kanały, śluzy oraz 
mosty podnoszone i obrotowe, 
a także domy podcieniowe (pi-
saliśmy też o nich w osobnym 
tekście), zagrody holenderskie 
i wiatraki.

Po Żuławach najwygodniej 
jeździ się rowerem, bowiem to 
płaski teren z asfaltowymi dro-
gami albo utwardzonymi płyta-
mi. Są nawet specjalnie znako-
wane szlaki, np. znakowany na 
czarno „szlak domów podcienio-
wych” z fragmentami trudnymi 
do przejechania, więc trzeba je 
objeżdżać. Prowadzi z Koszwał 
(dom podcieniowy z 1792 r. oraz 
pięć płyt nagrobnych z XVII 
i XVIII w. eksponowanych na 
zewnętrznej ścianie kościoła 
wybudowanego w latach 90. 

Zaczęły się wakacje. Myślimy więc o dalekich i bliskich wyjazdach, najczęściej wielodniowych. Nie 
wszyscy mają pieniądze i nie wszyscy chcą lub mogą jeździć do egzotycznych krajów. Proponuję 
zatem wypad jedno-, dwu-, a nawet kilkudniowy dla rowerzystów, piechurów, samochodziarzy, 
a nawet tych zdanych na komunikację lokalną. Obszar teoretycznie nie jest duży, chociaż dzieli 
się na trzy części i jeśli chcielibyśmy go dobrze spenetrować, to potrzeba na to sporo czasu. 
Proponuję odwiedzenie jednej z tych części z wypadami do pozostałych dwóch. Zapraszam na 
Żuławy, ale te Gdańskie, czyli bliższe nam, chociaż są jeszcze Żuławy Elbląskie i Malborskie.

XX wieku w miejscu starego, 
a także kamienna brama do jed-
nego z gospodarstw z 1888 r.) 
przez Miłocin (dom podcienio-
wy z 1744 r., bardzo zniszczony 
cmentarz i fragmenty fundamen-
tów XVI-wiecznego kościoła), 
Trutnowy (gotycki kościół, ba-
rokowa plebania z 1728 r., dom 
podcieniowy z 1720 r.), Osice 
(gotycki kościół, przebudowa-
ny dom podcieniowy z 1844 r.), 
Steblewo (stolica Żuław Ste-
blewskich – pisaliśmy o tym, 
dwa zniszczone domy podcie-
niowe z drugiej połowy XVIII 
w., ruiny gotyckiego kościoła, 
cmentarz z XVIII-wiecznymi 
nagrobkami, grobowiec rodzi-
ny Wesslel z 1854 r., strażnica 
wałowa z 1906 r.), leżące poza 
szlakiem Krzywe Koło (XIX-
-wieczny dom podcieniowy), 
do Koźlin (gotycki kościół, 
szachulcowy spichlerz z prze-
łomu XVIII i XIX w.).

Nieco inną trasą przecho-
dzi, znakowany na czerwono, 
„szlak motławski”. Rozpoczyna 
się w Gdańsku przy Urzędzie 
Marszałkowskim (niedaleko są 
gdańskie forty, nowożytne ba-
stionowe umocnienia z fosami), 
a kończy w Tczewie, w dzielni-
cy Czatkowy. Przechodzi przez 
takie miejscowości, jak: Gdańsk 
Olszynka (dwór klasycystyczny 
z 1802 r. – pisaliśmy o nim), 
Krępiec (XVIII- i XIX-wieczne 
zagrody holenderskie), zbaczając 
z trasy Wocławy z ruiną gotyc-
kiego kościoła, płyty nagrobne 
z autentyczną stelą mennonity), 
Wróblewo (szachulcowy kościół 
z XVI w.), Grabiny Zameczek 
(pozostałości krzyżackiego za-
meczku), Miłocin, Trutnowy, 
Cedry Wielkie (gotycki kościół, 
grupa XIX-wiecznych domów), 
Krzywe Koło, Suchy Dąb (od-
budowany po wojnie gotycki 
kościół), Koźliny. Warto też po-

znać Kiezmark, gdzie znajduje 
się szachulcowy kościół z 1727 
r. (pisaliśmy o nim) z bardzo in-
teresującym wnętrzem. Jest tam 
również drewniana strażnica 
z końca XIX w. W Kiezmarku 
kończy się część szlaku biegną-
ca przez Żuławy Gdańskie. Po 
przeprawie przez Wisłę koniecz-
nie należy dotrzeć do Nowego 
Dworu Gdańskiego, już na Żu-
ławach Wiślanych nazywanych 
też Żuławami Malborskimi, 
gdzie znajduje się muzeum 
z ekspozycją poświęconą men-
nonitom. Proponuję też dotrzeć 
do krzyżackiej warowni w Mal-
borku. Atrakcję stanowi również 
polska depresja, czyli najniższy 
punkt w Polsce, 1,8 metra poni-
żej poziomu morza, znajdujący 
się w Raczkach Elbląskich na 
Żuławach Elbląskich.

O Żuławach można długo 
opowiadać. Można jeździć po nich 
w zygzak, nie korzystając ze szla-
ków, bo praktycznie każda wieś to 
inna historia i inny zabytek.

Tekst i zdjęcia Maria GiedzRaczki Elbląskie. Najniższy punkt w Polsce. 

Wróblewo.

Rowerem pod domami podcieniowymi.

Leszkowy – kościółek na szlaku mennonickim.


