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Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

ś.�p.

Matki
Koledze Sławomirowi Smolińskiemu, przewodniczącemu

 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Veolia Transport Tczew,
składają koleżanki i koledzy związkowcy

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że po ciężkiej chorobie 
w wieku 56 lat w dniu 21.08.2010 zmarł 

ś.�p.

Andrzej Grabowski
Pracownik Stoczni Północnej S.A. w Gdańsku, zatrudniony na wydziale 

WS (były W-6) od 9 sierpnia 1971 roku, wspaniały kolega, członek NSZZ 
,,Solidarność” od 1980 roku, uczestnik strajków w sierpniu 1980 i 1988 roku, 

czynnie wspierający działania Związku w minionym dwudziestoleciu.
Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie, Znajomym i Przyjaciołom składam wyrazy najgłębszego żalu 
i współczucia 

Krzysztof  Żmuda, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ ,,Solidarność” Stoczni Północnej S.A. w Gdańsku

„Solidarność” na dwóch 
kółkach

obok grobu błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki. Przed pogrzebem pokłon zmar-
łemu oddawali m.in. przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność”. – Mówiłeś dobitnie: „Solidar-
ność” tutaj przy grobie księdza Jerzego zawsze 
będzie u siebie – powiedział w przemówieniu 
Janusz Śniadek, przewodniczący KK NSZZ „S”.

Łatwiej dla rodziców? 
NSZZ „Solidarność” zaopiniował projekt 
ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat 
trzech. Ustawa ma umożliwiać otwieranie 
żłobków m.in. gminom, osobom prywatnym, 
firmom, a nawet uczelniom. Dotacje na ten 
cel mają pochodzić od gmin. Dzieci będzie 
też można wysłać do klubików dziecięcych 
bądź powierzyć tzw. opiekunowi dzienne-
mu. Związek zwrócił uwagę, że wsparcia 
w opiece nad dzieckiem potrzebują nie tylko 
rodzice powracający na rynek pracy, ale też 
tacy, którzy wcześniej na nim nie zaistnieli 
lub wypadli z niego z innych przyczyn niż 
rodzicielstwo. Dlatego należy zadbać, aby 
dostęp do form opieki zakładanych w przed-
miotowym projekcie dotyczył także rodziców, 
którzy podejmują szkolenia, naukę czy inne 
formy przekwalifikowania lub zdobywania 
doświadczeń zawodowych, w celu podjęcia 
pracy. Wątpliwości związkowców budzi 
również forma zatrudnienia przez gminę osób 
podejmujących pracę jako dzienny opiekun. 
Gmina powinna bowiem promować zatrud-
nienie w formie umów o pracę. 

Oświata domaga się dialogu 
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” podjęła 9 lipca decyzję o konty-
nuowaniu protestów, zapoczątkowanych 15 
czerwca pikietami pod urzędami wojewódzkimi 
w całym kraju. Związkowcy wystosowali także 
list do premiera. Sekcja opracowała plan akcji 
protestacyjnych do 15 października br., które 
będą prowadzone w przypadku, gdy nie zostaną 
podjęte przez rząd owocne rozmowy. W liście do 
Donalda Tuska związkowcy przypominają 21 
postulatów, przekazanych rządowi w czerwcu 
br., domagają się prowadzenia dialogu na 
temat sytuacji w oświacie, a także zrealizowa-
nia trzydziestoprocentowych podwyżek płac 
w oświacie, o których w kampanii wyborczej 
mówił Bronisław Komorowski. Sekcja krajowa 
zwraca także uwagę na niepokojącą tendencję 
przygotowywania przez MEN projektów zmian 
w oświacie już po zakończeniu roku szkolnego, 
kiedy środowisko nauczycielskie nie ma możliwo-
ści zareagowania na nie w odpowiedni sposób.

Kobiety jednak wcześniej 
na emeryturę
Trybunał Konstytucyjny orzekł po rozpa-
trzeniu wniosku rzecznika praw obywa-
telskich, że zróżnicowanie powszechnego 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest 

O wyroku w sprawie śmierci 
Grzegorza Przemyka 
Sąd Najwyższy zatwierdził przedawnienie 
sprawy zomowca oskarżonego o śmiertelne 
pobicie Grzegorza Przemyka w 1983 roku. 
Stowarzyszenie „Godność” 29 lipca wydało 
w związku z tym oświadczenie, w którym 

133 kolarzy z 20 zespołów z: Polski, Niemiec, 
Włoch, Belgii, Czech, Słowacji, Ukrainy 
i Białorusi wystartowało 30 czerwca w XXI 
Wyścigu Kolarskim Solidarności i Olimpijczy-
ków. Zakończył się on 4 lipca i prowadził 
drogami centralnej i południowej Polski z Łodzi 
do Jarosławia. Organizatorem wyścigu od 21 
lat jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidar-
ność”. Wyścigowi w poszczególnych miastach 
etapowych towarzyszył Mały Wyścig Kolarski 
dla dzieci. W klasyfikacji indywidualnej zwycię-
żył Jacek Morajko z teamu Mróz Active Jet. 

Trójstronna fikcja
Przedstawiciele Związku, protestując 
przeciwko lekceważeniu przez stronę 
rządową dialogu społecznego i partnerów 
społecznych, opuścili 30 lipca salę obrad 
Komisji Trójstronnej. – Wbrew publicznym 
zapewnieniom premiera, strona rządowa robi 
fikcję z obowiązku negocjacji z partnerami 
społecznymi wysokości płacy minimalnej. Dla-
tego nie mogliśmy w tym dłużej brać udziału 
– skomentował Janusz Śniadek. O lekcewa-
żącym podejściu do dialogu świadczy (wbrew 
kilkakrotnym deklaracjom) nieprzedstawienie 
przez rząd ścieżki dojścia płacy minimalnej do 
50 proc. średniego wynagrodzenia.

Rocznica Lubelskiego Lipca

24 lipca obchodzono rocznicę strajków  
na Lubelszczyźnie, które wybuchły 8 lipca 
i zakończyły się 24 lipca 1980 r. Określa się 
je jako „Lubelski Lipiec”. Łącznie strajkowało 
150 zakładów pracy i około 50 tysięcy osób. 
Strajki były związane z głębokim kryzysem 
gospodarczym w PRL w końcu lat siedem-
dziesiątych. Podczas uroczystości w Lublinie 
odsłonięto pomnik Wdzięczności.

Pożegnanie przyjaciela 
„Solidarności”
17 sierpnia w Warszawie pochowano księdza 
Zygmunta Malackiego, wieloletniego pro-
boszcza parafii św. Stanisława Kostki. Spoczął 

zgodne z konstytucją. Zdaniem trybunału, 
zarzuty RPO nie dotyczyły w istocie samego 
zróżnicowania wieku, ale konsekwencji tego 
zróżnicowania – niższy przeciętny poziom 
świadczeń emerytalnych kobiet. Trybunał Kon-
stytucyjny zwrócił uwagę, że różnica wysokości 
świadczeń emerytalnych wynika w pierwszym 
rzędzie z niższego przeciętnego wynagrodze-
nia kobiet, w porównaniu z mężczyznami. 
W sprawie wieku emerytalnego kobiet 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stoi na 
stanowisku, że powinien on być utrzymany 
na dotychczasowym poziomie. Zdaniem NSZZ 
„S”, rozwiązania problemu niskich świadczeń, 
jakie kobiety mogą otrzymywać w przyszłości, 
nie można zawężać wyłącznie do kwestii 
wieku pomijając pozostałe czynniki wynikające 
z sytuacji kobiet na rynku pracy: niskie płace 
czy trudności z godzeniem życia rodzinnego 
i pracy. „Właściwym – zdaniem KK – rozwiąza-
niem jest zachowanie dotychczasowego wieku 
emerytalnego i prawo ubezpieczonej osoby 
do samodzielnego podjęcia decyzji, czy po 
osiągnięciu wieku uprawniającego do przejścia 
na emeryturę chce kontynuować pracę. Samo 
osiągniecie wieku emerytalnego nie może być 
podstawą do zwolnienia z pracy” – czytamy 
w stanowisku Komisji Krajowej. 

stwierdza m.in., że orzeczenie to po raz 
kolejny potwierdza, że wymiar sprawiedliwo-
ści w wolnej ojczyźnie funkcjonuje tak, jakby 
chciał osłaniać zbrodnie systemu komuni-
stycznego. 
Nieosądzenie dotąd winnych strzelania do 
robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r., 
organizatorów stanu wojennego, zabój-
stwa Stanisława Pyjasa, ks. Popiełuszki, ks. 
Suchowolca i wielu innych potwierdziło, jak 
wiele jest pozostałości po PRL w wymiarze 
sprawiedliwości.

Rajd rowerowy ze Świdnika 
do Gdańska 

8 lipca wystartował rajd rowerowy na trasie 
Świdnik – Gdańsk. Rajd, organizowany 
przez Świdnicki Klub Rowerowy Alfa, jest 
jednym z elementów obchodów 30 rocznicy 
Lubelskiego Lipca, które organizowane są 
przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Uczestnicy 
rajdu w ciągu 8 dni pokonali trasę 750 km. 
Trasa prowadziła ze Świdnika przez Dęblin, 
Warszawę, Włocławek, Toruń, Grudziądz 
i Malbork do Gdańska.   
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PYTANIE MIESIĄCA
Jak ocenia Pani/Pan 
minione 1000 dni 
premierowania Donalda Tuska?

DARIUSZ MAJEWSKI, 
wiceprzewodniczący 
Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Telekomunikacji 

– W ciągu tych tysiąca dni obserwowali-
śmy niestety nawrót do znanej nam i trochę 

już zapomnianej propagandy sukcesu. Funkcjonowanie premie-
ra i całego rządu jest w zasadzie wyłącznie medialne. Tusk jest 
mistrzem w kreowaniu swojego wizerunku i przychodzi mu to 
o tyle łatwo, że rząd utrzymuje bardzo dobre stosunki z niemal 
wszystkimi mediami prywatnymi. Kontakty biznesowe i prywatne 
z ich właścicielami gwarantują przychylne podejście tych gazet, 
rozgłośni i stacji telewizyjnych. Wydaje się, że najważniejszym 
celem rządu jest utrzymywanie wysokiej pozycji w sondażach, 
a nie dobre rządzenie krajem. A tutaj niestety daje o sobie znać 
liberalne nastawienie premiera, dbającego tylko o biznes i pra-
codawców, a lekceważącego interesy pozostałych, biedniejszych 
obywateli. Warto też zwrócić uwagę na język, który wszedł do 
polityki za rządów PO za sprawą polityków grających pierwsze 
skrzypce w aferze hazardowej czy Janusza Palikota. Wszystkie 
obietnice czynione przed objęciem fotela premiera nie zostały 
zrealizowane, z wyjątkiem jednej, chyba najmniej istotnej – bu-
dowy orlików. Jako kibic sportowy cieszę się chociaż z tego.

KRYSTYNA KOZAK, 
przewodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Samochodowej 
Gdańsk sp. z o.o.

– Do tej pory nie znajduję nic, co dałoby 
mi nadzieję na dobry rozwój Polski pod tymi 

rządami. Nie pojawiło się nic, żaden choćby promyk nadziei 
na spójną, dobrą politykę. W tej chwili jestem szczególnie 
zaniepokojona sytuacją na terenach objętych powodzią. 
Podejście rządu i premiera do powodzian jest niedobre. Nie 
wystarczy pokazać się wśród tych ludzi, dotkniętych nieszczę-
ściem, zrobić smutną minę i obiecać to i owo. Tym bardziej 
że dzisiejsza sytuacja to wynik wcześniejszych zaniedbań. Pa-
miętajmy, że niespełnione obietnice najbardziej bolą.

BARBARA KAMIŃSKA, 
wiceprzewodnicząca Sekcji 
Regionalnej Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

– Okres sprawowania przez Donalda Tuska 
funkcji premiera kojarzy mi się przede wszyst-
kim z brakiem dialogu ze wszystkimi organiza-

cjami społecznymi, zwłaszcza związkami zawodowymi i próbą 
ich marginalizowania. Zapowiadane przez premiera reformy 
nie są w ogóle wprowadzane, zaś te, które są dokonywane, 
odbywają się w pewien chaotyczny sposób, bez wcześniejszych 
zapowiedzi i – co najważniejsze – konsultacji. Taka sytuacja jest 
właśnie w oświacie. Próbuje się dokonywać bardzo poważnych 
zmian systemowych bez konsultowania ich nie tylko ze związka-
mi zawodowymi, co jest wymogiem prawnym, ale także z eks-
pertami czy środowiskiem naukowym. Te wymogi konsultacji 
próbuje się obejść, organizując jakieś spotkania, na których stro-
na związkowa nie ma nawet możliwości zabrania głosu. 

KAZIMIERZ WALDOWSKI, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” Portu Gdynia

– Całkowicie zawiodłem się na rządzie 
Tuska. Niespełnione obietnice, kłótnie, 
kłamstwa – to dominujące wydarzenia tych 
tysiąca dni. Brak pomysłu na rozwój Polski, 

brak perspektywicznej, logicznej i całościowej wizji. Rząd 
przyczynia się do upadku kolejnych zakładów pracy i całych 
gałęzi przemysłu, jak przemysł stoczniowy. Moim zdaniem, 
obecna koalicja tworzy najsłabszy rząd polski od 1989 roku. 
Ostatnio mamy do czynienia z kolejnymi niespełnionymi 
obietnicami udzielanymi powodzianom. Propaganda PO, 
która doprowadziła tę partię do objęcia rządów, była agre-
sywna i kłamliwa, skierowana szczególnie przeciwko PiS. 
Warto wrócić do prezentowanych w niej tez i skonfronto-
wać je z dzisiejszą praktyką rządzenia.

Oprac. (jw)

Jak przystało na jubileusz, kalendarz 
tegorocznych obchodów jest bardzo bogaty. 
Od połowy sierpnia niemal każdego dnia 
w wielu miejscowościach naszego regionu 
odbywają się różnego rodzaju imprezy. Nie-
stety, radość, jaką niesie ze sobą sierpniowe 
święto, w tym roku przesłania fakt, że na 
uroczystościach zabraknie wielu ludzi, którzy 
nieodłącznie związani byli z „Solidarnością”. 
Katastrofa smoleńska zabrała Annę Walen-
tynowicz, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
Macieja Płażyńskiego, Arkadiusza Rybickiego. 
Odszedł też od nas ksiądz prałat Henryk 

Jankowski (Przyjaciel „Solidarności”, str. 8). 
Naszym obowiązkiem jest zachować o nich 
pamięć. Dlatego tak ważne są jubileuszowe 
wydawnictwa i wystawy. W tym roku Region 
Gdański NSZZ „Solidarność” współorganizo-
wał dwie wzajemnie uzupełniające się wy-
stawy. Pierwsza, to zapis fotograficzny 30 lat 
istnienia NSZZ „Solidarność” (Drogi „Solidar-
ności” 1980 – 2010, str. 5), druga to droga 
Polaków do niepodległości widziana oczami 
artysty malarza Andrzeja Jana Piwarskiego 
(Czekałem na „Solidarność”, str. 18). 

Małgorzata Kuźma

Zamiast spisu treści 

23 proc., 8 proc. i 5 proc. 
to nowe stawki VAT przy-
jęte przez rząd w Wielolet-
nim Planie Finansowym. 

Będą obowiązywać od 
stycznia przyszłego roku. Pod-
stawowa stawka VAT wzro-
śnie z 22 do 23 proc. VAT na 
nieprzetworzoną żywność 
wzrośnie z 3 proc. do 5 proc. 
Z 7 proc. do 8 proc. wzrośnie 
stawka na leki i budownictwo 
mieszkaniowe.

– Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że podwyżka VAT-

Podwyżka VAT uderzy w najbiedniejszych
-u również obejmująca artykuły 
pierwszej potrzeby spowoduje 
wzrost kosztów utrzymania. 
Szczególnie dotkliwy będzie 
dla tych, w portfelu  których 
wydatki na te artykuły stano-
wią duży procent. Niezależnie 
od tego, że finanse państwa 
muszą być pod ochroną, to 
państwo musi chronić tych naj-
słabszych, a nie przerzucać na 
nich podstawowych kosztów. 
Szczególnie teraz w czasach 
kryzysu – powiedział Jacek 
Rybicki, sekretarz KK NSZZ 
„Solidarność”.

Podatek wzrośnie na trzy 
lata, ale rząd nie wykluczył 
kolejnych podwyżek VAT. Je-
śli dług publiczny w stosunku 
do PKB będzie niebezpiecznie 
szybko rósł, wówczas rząd od 
lipca przyszłego roku znów 
podniesie VAT o jeden punkt 
procentowy, a jeśli sytuacja 
nadal będzie zła, to od lipca 
2012 roku zostanie wprowa-
dzona maksymalna 25-procen-
towa stawka podatku. Pozosta-
łe stawki wzrosną odpowiednio 
do 7 i 10 proc. 

„SIS” 33 2010

13 sierpnia wieczorem 
w Pruszczu Gdańskim, 
w amfiteatrze znajdującym 
się na terenie Parku Kultu-
rowego Faktoria, odbył się 
występ Jana Pietrzaka. 

W czasie swojego programu 
kabaretowego, przygotowane-
go specjalnie na trzydziestolecie 
Związku, artysta bardzo ciepło 
mówił o „Solidarności”, zaśpie-
wał też swoje znane oraz nowe 
piosenki. Występ Jana Pietrzaka, 
planowany na godzinę, przedłużył 
się dzięki doskonałej atmosferze 
na widowni do dwóch godzin. 

Na scenie wystąpił także 
zespół jazzowy. Wokaliści 

Maria Sadowska, Anna Se-
rafińska oraz Janusz Szram 
z towarzyszeniem muzyków 
wykonali szczególne, bardzo 
interesujące wersje piosenek 
Jacka Kaczmarskiego. 

Pruszczański amfiteatr 
był zapełniony po brzegi, co 
zdarzyło się po raz pierwszy 
od czasu jego kilkuletniego 
funkcjonowania. Impreza za-
kończyła się około godziny 
pierwszej w nocy.

25 sierpnia w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
prałat Stanisław Łada odprawił 
uroczystą mszę świętą w związ-
ku z trzydziestą rocznicą powsta-
nia NSZZ „Solidarność”. W ko-

PRUSZCZ GDAŃSKI 

Pietrzak w Faktorii
ściele pojawili się związkowcy 
ze wszystkich organizacji zakła-
dowych Oddziału Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” w Pruszczu Gdańskim, 
władze samorządowe Pruszcza, 
powiatu oraz gminy. 

Oprawę muzyczną mszy za-
pewnił zespół „Łęgowianie”. Po 
mszy zaprezentował on także 
montaż literacko-muzyczny, na 
zakończenie którego odśpiewał 
„Kwiaty polskie”, dedykując je 
Parze Prezydenckiej oraz wszyst-
kim ofiarom wypadku smoleńskie-
go. Złożono kwiaty pod tablicą, 
wmurowaną w kościele z okazji 
25-lecia NSZZ „Solidarność”.

(jw)

W niedzielę, 22 sierpnia 
2010 r. w klasztorze oo. 
Franciszkanów w Gdańsku 
Nowym Porcie została od-
prawiona uroczysta msza 
święta z okazji 30 roczni-
cy sierpniowego strajku w 
porcie gdańskim.
Przed rozpoczęciem mszy św. 

z krótkim recitalem pieśni straj-
kowych dla zgromadzonych w 
świątyni wystąpił znany portowy 
bard Tolek Filipkowski. W uro-
czystej procesji poprzedzającej 
mszę św. w asyście pocztu sztan-
darowego NSZZ „Solidarność” 

Portu Gdańsk niesiono też krzyż, 
który towarzyszył strajkującym 
portowcom na rejonie pierwszym 
w 1980 i 1988 roku. Krzyż ten 
po zakończeniu strajków został 
przeniesiony do klasztoru oo. 
Franciszkanów, gdzie po dzień 
dzisiejszy stoi przed głównym 
ołtarzem. W wygłoszonej homi-
lii o. Gabriel nawiązał do wolno-
ściowych dążeń Polaków. O wol-
ności marzyli i o nią walczyli nie 
tylko z rosyjskim carem, władzą 
bolszewicką i hitleryzmem, ale 
też i we własnym kraju z władzą 
komunistyczną narzuconą nam 

przez Stalina po drugiej wojnie 
światowej. 

Po zakończeniu mszy św. 
miało miejsce bardzo miłe wyda-
rzenie. W dowód wdzięczności za 
trwanie portowej „Solidarności” 
przy klasztorze Franciszkanów 
o. Gabriel przekazał Edwardo-
wi Fortunie, przewodniczące-
mu MKK NSZZ „Solidarność” 
Portu Gdańsk, puchar wykonany 
z jednej bryły węgla kamiennego 
przez braci górników z „Solidar-
ności” z Kopalni Węgla Kamien-
nego Wirek – Polska. 

Ireneusz Leszka

GDAŃSK NOWY PORT

Uroczysta msza 
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O CZYM SZUMIAŁY MEDIA

Solidarność 
i arogancja

ZWIĄZEK

Ta połówka sierpnia, która stanowi niniejszy „okres spra-
wozdawczy”, toczyła się jak w balladzie Mickiewicza: 
„Wylały rzeki, pełne zwierza bory / i pełno zbójców na 

drodze”. O powodzi piszą wszystkie media, piratów-zbójców 
mamy w okresie wakacyjnym więcej niż kiedykolwiek, a co do 
zwierza, to dzikom i wilkom już aż za ciasno w lesie.

Żarty na bok. Ledwie ludzie jakoś się uporali ze skutkami 
powodzi majowej, a już przyszła następna. Żal serce ściska, gdy 
się patrzy na ludzi szuflujących nowe błoto z dopiero co oczysz-
czonych domów. Ale z drugiej strony – to samo serce rośnie na 
widok sąsiedzkiej pomocy i ogólnokrajowej solidarności. Dary 
dla powodzian nadchodzą w takiej ilości, że służby i wolontariu-
sze nie nadążają z ich rozdzielaniem. Gorzej z pomocą obiecaną 
przez premiera i prezydenta. Nawet owym sześciu tysiącom zło-
tych trudno się przedrzeć do ludzi przez rozlewiska biurokracji. 

Do tego doszła akcja „krzyż”. Krzyż ustawiony przed 
Pałacem Prezydenckim władze nagle postanowiły schować 
w kościele św. Anny. Można było to zrobić z taktem i rozu-
mem, chciano zrobić zaś „fortelem”, nie dając nic w zamian 
dla usatysfakcjonowania tysięcy ludzi, którzy od kwietniowej 
katastrofy pod tym krzyżem modlili się za prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, jego żonę 
i 94 innych poległych w drodze do Katynia. Manifestacja żałoby 
przemieniła się w obronę krzyża, w końcu manifestantów usunę-
ła policja, ale wracają, pojawiają się nowi…

Gdyby prezydent osobiście pofatygował się do ludzi pod 
krzyżem, powiedział parę niezdawkowych ciepłych słów, przed-
stawił projekt pomnika i zapowiedział, że ten projekt i ewentual-
ne warianty zostaną poddane społecznej ocenie, to by go ludzie 
pokochali. Oj, miałeś, hrabio, złoty róg…

Janina Wieczerska

18 sierpnia przed główną 
bramą Stoczni Szczeciń-
skiej odbyła się ogólno-
polska manifestacja NSZZ 
„Solidarność”. Związ-
kowcy uznali za swój 
obowiązek upomnienie 
się o pełne przywrócenie 
działalności Stoczni Szcze-
cińskiej jako miejsc pracy 
dla stoczniowców.

Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” w stano-
wisku, przyjętym przed 

manifestacją stwierdziła, że 
upadek stoczni generuje gospo-
darczą pustkę i dramat społecz-
ny na Pomorzu Zachodnim. 20 
lipca okazało się, że wielomie-
sięczne rozmowy prowadzone 
z rządem i władzami regionu 
na temat możliwości ratowania 
przemysłu stoczniowego w kra-
ju zakończyły się fiaskiem, 
a rządzący nadal uchylają się od 
odpowiedzialności i unikają dal-
szych rozmów na ten temat. Sy-
tuacja taka nie tylko pozostawia 
bez pracy i środków do życia 
tysiące stoczniowych rodzin ze 
Szczecina i Gdyni, ale prowadzi 
również do stopniowej degra-
dacji regionów nadmorskich 
i ostatecznie całego polskiego 
przemysłu stoczniowego.

W czasie  manifestacj i 
złożono kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą pracowników 
Stoczni Szczecińskiej zabi-
tych w Grudniu 1970 roku. 
– Pamięć tych ofiar nie po-
zwala nam pogodzić się z tym, 
co dzisiaj władza zgotowała 
stoczni i stoczniowcom – mó-
wiono podczas manifestacji. 

– Ten wiec stanie się prze-
strogą dla rządzących, że nig-
dy nie pogodzimy się z upa-
dłością Stoczni Szczecińskiej, 
z odebraniem pracy i chleba 
tysiącom stoczniowców. Dzi-
siaj tutaj w Szczecinie rozle-

MANIFESTACJA W SZCZECINIE 

Pracy i chleba

ga się to samo wołanie „pra-
cy i chleba”, które tyle razy 
słychać było w najnowszych 
dziejach Polski – w 1956 roku 
w Poznaniu, w 1970 roku 
w Trójmieście, w 1976 roku 
w Radomiu i Ursusie i w 1980 
roku niemal w całej Polsce. 
„Solidarność” walczyła o to, 
by nikomu nie zabrakło pracy 
i chleba właśnie. Dzisiaj wma-
wia się nam, że „S” walczyła 
tylko o wolność i dlatego nie 
jest już potrzebna. Tutaj widzi-
my, że tak na pewno nie jest 
– mówił w Szczecinie Janusz 
Śniadek, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”. Pod-
kreślał też, że Związek będzie 
zdecydowanie domagać się re-
witalizacji i rozwoju przemysłu 
stoczniowego. 

Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w czasie 
manifestacji mówił, że dzisiaj, 
kiedy „Solidarność” obchodzi 
swoje trzydzieste urodziny, nadal 
w Polsce szykanuje się pracow-
ników za działalność związkową, 
a władza wydaje się nie dbać zu-
pełnie o zwykłych obywateli.

Związkowców z Regionu 
Pomorze Zachodnie NSZZ „So-
lidarność” wsparli koledzy z ca-
łego kraju. Region Gdański re-
prezentowali m.in. członkowie 
organizacji zakładowych „S” 
ze Stoczni Gdańskiej, Stoczni 
Gdynia, Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego, Stoczni 
Północnej, Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Portu Gdy-
nia i PWiK Gdynia. (jw)

W petycji wystosowanej do rządu domagano się:
� zagospodarowania majątku stoczniowego i utworze-

nia z niego miejsc pracy dla stoczniowców i powołania 
w tym celu specjalnego zespołu rządowego

� odwołania winnych braku rozwiązań dla przemysłu stocz-
niowego

� zbadania zgodności z prawem upadłości Stoczni Szczeciń-
skiej oraz Porta Holding S.A.

Związkowców z Pomorza Zachodniego wsparli 
m.in. członkowie NSZZ „Solidarność” z Regionu Gdańskiego.
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Naszemu Koledze Zdzisławowi Czapskiemu 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

SYNA
składają koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej 

Pracowników Biura Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Serdeczne wyrazy współczucia 
Koledze Zdzisławowi Czapskiemu

z powodu tragicznej śmierci syna

ś.�p.

Dawida Czapskiego
składa Rada Oddziału Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” 
w Starogardzie Gdańskim

Serdeczne wyrazy współczucia 
Koledze Zdzisławowi Czapskiemu

z powodu tragicznej śmierci syna

ś.�p.

Dawida Czapskiego
w imieniu Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Polpharmy S.A.

składa przewodniczący Leszek Świeczkowski

Koledze 
Zdzisławowi 
Czapskiemu 

serdeczne wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci  

SYNA
składają 

członkowie 
Zarządu Regionu 

Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” 

oraz 
pracownicy biura 

Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Podziękowanie
Dawid, którego kochamy, zostaje na zawsze, 
bo zostawił ślady w naszych sercach

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Dele-
gacjom: Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
z Przewodniczącym Regionu Gdańskiego Krzysztofem Doślą, 
KM NSZZ „Solidarność” przy ZR Gdańskiego, organizacjom 
związkowym NSZZ „Solidarność” Oddziału Starogardzkiego, 
KM NSZZ „Solidarność” Stoczni „Remontowa” w Gdańsku 
wraz z ich Przewodniczącymi, Członkom NSZZ „Solidar-
ność”, Pracownikom Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza,  Przyjacio-
łom i Kolegom śp. Dawida, Sąsiadom oraz wszystkim tym, 
którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości 
pogrzebowej naszego ukochanego Syna, Brata, Wnuka – skła-
dają podziękowania pogrążeni w bezgranicznym smutku

Matka, Ojciec i Rodzeństwo  
Bożena, Zdzisław, Monika, Anna i Łukasz Czapscy
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ZWIĄZEK

Związkowcy z „Solidarno-
ści” domagali się przede 

wszystkim wyższego (niż wpro-
wadzony przez zarząd) wzrostu 
wynagrodzeń, a także zawarcia 
w Zakładowym Układzie Zbio-
rowym Pracy zapisów regulu-
jących termin wprowadzania 
podwyżek wynagrodzeń oraz 
zagwarantowania reprezenta-
tywnym organizacjom związko-
wym odpowiednio wcześniej-
szego rozpoczęcia negocjacji 
płacowych.

– W wyniku przeprowadzo-
nych negocjacji doszliśmy do 
porozumienia w punktach do-
tyczących zapisów do ZUZP. 
Niestety, w kwestii wysokości 
podwyżek oczekiwanych przez 
nas nie doszliśmy do żadnego 
kompromisu, gdyż pracodaw-
ca cały czas podtrzymuje już 
wprowadzoną i ustaloną w po-
rozumieniu z OPZZ podwyżkę 
wynagrodzeń – mówi prze-
wodniczący KZ „S” Andrzej 
Mieczkowski.

Dalsze rozmowy miały 
być prowadzone przy udziale 
mediatora zewnętrznego, usta-
lonego wspólnie przez obie 
strony. Okazało się jednak, że 
mediator nie spełnił oczekiwań, 
zwłaszcza strony związkowej. 

„Solidarność” oflagowała 
siedzibę firmy

FEDERAL-MOGUL BIMET SA W GDAŃSKU

Przewodniczący KZ podkreśla, 
że organizacja podjęła decyzję 
o rezygnacji z jego udziału. 
– Nie spełnia on zupełnie swo-
jej roli, kilka razy jedynie zin-
terpretował swoiście przepisy 

prawne – podkreśla Andrzej 
Mieczkowski. Pracodawca 
próbował argumentować, że 
KZ nie ma prawa zrezygnować 
z usług mediatora, jednak opi-
nie prawników wykazały rację 
związkowców.

W momencie zamykania 
numeru „Magazynu Solidar-
ność” spór nadal trwał.

(mk)

2 lipca br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” weszła 
z pracodawcą, firmą Federal-Mogul BIMET SA w Gdańsku, 
w spór zbiorowy. Jest on wynikiem braku porozumienia 
w sprawie wzrostu wynagrodzenia pracowniczego w 2010 r. 
15 lipca br. związkowcy zdecydowali o oflagowaniu firmy.

Na siedzibie Federal-Mogul BIMET SA zawisły flagi 
NSZZ „Solidarność”.
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Historię 30 lat „Solidarności” oraz drogę, jaką przeszła Pol-
ska na drodze transformacji ustrojowej, pokazują zdjęcia 
z wystawy fotograficznej Drogi „Solidarności” 1980–2010, 
którą otwarto 13 sierpnia w siedzibie „S”. 

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 

Drogi „Solidarności” 
1980–2010

Wystawę zorganizował Dział Informacji i Promocji Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” we współpracy 
z Komisją Krajową NSZZ „S” oraz miastem Gdańsk. 

Na 54 planszach znalazło się około 300 fotografii m.in. takich 
artystów, jak: Wojciech Milewski, Janusz Bałanda-Rydzewski, 
Paweł Glanert, Leszek Biernacki, Erazm Ciołek, Stanisław 
Markowski, Sławomir Fiebig. 

– Ideą projektu było upowszechnienie zdjęć, ukazujących wydarze-
nia i atmosferę towarzyszącą powstaniu „Solidarności” oraz kolejne lata 
działalności Związku – mówi Olga Zielińska, kurator wystawy. 

Autorom zależało na pokazaniu, iż „Solidarność” jest kontynu-
atorem idei Sierpnia ’80, nadal walcząc o godność i prawa zwykłych 
pracowników. Dlatego na wystawie znalazły się także fotografie 
z ostatnich lat, ukazujące m in. protesty skierowane przeciwko poli-
tyce rządu, manifestacje w obronie likwidowanych zakładów pracy 
czy nawet branż. Zdjęcia pokazują także działalność „Solidarności” 
na arenie międzynarodowej. 

– To wystawa, która łączy przeszłość z dniem dzisiejszym. To 30 
lat funkcjonowania naszego Związku. Pokazuje, jaką drogę przeszli-
śmy, z jakimi problemami mieliśmy do czynienia i niestety nadal 
się borykamy – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, podczas otwarcia wystawy.

Większość historycznych fotografii nie była dotąd publikowa-
na. Organizatorzy wystawy, a także fotografowie starali się, by 
była ona wyjątkowa. Niektóre zdjęcia były bardzo uszkodzone. 
Aby przygotować je do druku, trzeba było poświęcić wiele godzin 
fachowej pracy. Zajęła się tym Teresa Sowińska, odpowiedzialna 
za artystyczną i graficzną stronę wystawy. Ale nie tylko dawne fo-
tografie wzbudzały zainteresowanie. Zwiedzający chętnie oglądali 
współczesne zdjęcia, które pokazują dzisiejszą twarz Związku.

– Te fotografie są świadectwem historii, tego, co było, ale także, 
z czym mierzymy się teraz. Można śmiało powiedzieć, że „So-
lidarność” jest nadal potrzebna. A my musimy i będziemy mieli 
siłę iść dalej – mówił podczas otwarcia wystawy Janusz Śniadek, 
przewodniczący KK NSZZ „S”.

Krzysztof Dośla przypomniał, że bez fotografików, którzy 
w danym momencie chwycili za aparat, nie byłoby tej wystawy. 
A przecież niejednokrotnie robiąc zdjęcie ryzykowali swoje życie. 
Zwrócił także uwagę, że hasła, które w latach 80. były wypisywa-
ne na murach, nadal są aktualne.

– To smutne, ale na transparentach podczas naszych manifestacji poja-
wiają się dotąd hasła „Wołamy o godność i chleb”. Choć minęło 30 lat.

Wystawę można oglądać na pierwszym i drugim piętrze bu-
dynku „Solidarności” przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku 
do końca listopada.

(zola)

– Te fotografie są świadectwem historii, tego, co było, 
ale także, z czym mierzymy się teraz – powiedział Janusz 
Śniadek, przewodniczący „Solidarności”.
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www.solidarnosc.gda.pl

Wśród nowych publikacji wydanych przez IPN z okazji 30-
-lecia narodzin NSZZ „Solidarność” znalazły się m.in. album 
krakowskich historyków pt. „Niezależne Zrzeszenie Studen-
tów 1980–1989. Obrazy”, album zdjęć „Gdański Sierpień 
‘80”, opracowanie „Kryptonim «Klan»: Służba Bezpieczeń-
stwa wobec NSZZ «Solidarność» w Gdańsku” oraz kolejny 
tom wieloczęściowego wydawnictwa-syntezy Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

kich 38 regionów NSZZ „So-
lidarność”. Dopełnieniem syn-
tezy jest tom siódmy, który w 
całości został poświęcony 
niezależnym organizacjom 
współtworzącym Związek 
(np. Niezależne Zrzeszenie 
Studentów, Ruch Wolność i 
Pokój).

Na szczególną uwagę za-
sługuje także album „Gdański 
Sierpień ‘80”. Na dwustu stro-
nach nowego wydawnictwa 
zostały zaprezentowane zdję-
cia, w tym ze zbiorów gdań-
skiego archiwum IPN oraz 

Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”. 

Niecałe dwa miesiące po 
powstaniu NSZZ „Solidarność” 
SB zarejestrowała sprawę 
obiektową „Klan”, mającą na 
celu „ochronę działaczy «So-
lidarności»”. Zachowane akty 
sprawy o kryptonimie „Klan” 
umożliwiają prześledzenie 
działań SB wobec Związku.

Czytelnik na niemalże 800 
stronach odnajdzie 258 różne-
go rodzaju dokumentów. Publi-
kację przygotowali Marzena 
Kruk i Radosław Żydonik 
(pracownicy pionu archiwal-
nego gdańskiego Instytutu Pa-
mięci Narodowej), natomiast 
wstępem opatrzył dr Sławo-
mir Cenckiewicz.

Z materiałów 
informacyjnych IPN

PUBLIKACJE IPN NA TRZYDZIESTOLECIE „S” 

Album i siedem tomów o historii Związku

W początkach 2008 r. Biuro 
Edukacji Publicznej uruchomi-
ło szeroko zakrojony projekt 
badawczy, którego celem jest 
opisanie dziejów NSZZ „Soli-
darność” zarówno w wymiarze 
ogólnopolskim, jak i regional-
nym. Jego podstawowym, acz-
kolwiek nie jedynym, efektem 
jest wielotomowe wydawnic-
two-synteza Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodo-
wego „Solidarność”.

Składa się na nie łącznie 
siedem tomów. Kolejne tomy 
poświęcone są historii wszyst-
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30 LAT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

8 sierpnia br. w Rumi od-
były się uroczystości w ra-
mach obchodów trzydzie-
stej rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność”. 

W dniu tym poświęcono 
rondo im. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego u zbiegu 
ulic Gdańskiej i Dębogórskiej. 
Lech Kaczyński jeszcze wio-
sną br. zapowiedział swą obec-
ność na rumskich sierpniowych 
uroczystościach. Fakt ten 
uczczono, nadając jego imię 
rondu i odsłaniając pomnik 
w formie trzech ogromnych 
flag, wyraźnie wskazujący 
przejeżdżającym kierowcom na 
tę nazwę. W trakcie uroczysto-
ści Janusz Śniadek, przewod-
niczący NSZZ „Solidarność”, 
podkreślał, że rok 2010 jest 
tragiczny dla Polski. – Ode-
szło od nas wielu wspaniałych 
ludzi, odszedł nasz prezydent, 
mój przyjaciel – powiedział. 

Po mszy w kościele pw. 
Świętego Krzyża poświęcono 
dzwon „Ksiądz Jerzy”, ufundo-
wany ze składek mieszkańców 
Rumi. Inskrypcja na dzwonie 
przypominać będzie, że po-

JERZY PROTASEWICZ, 
wiceprzewodniczący Komitetu 
Obchodów 30-lecia NSZZ „S”

– Przebieg obchodów przerósł nasze ocze-
kiwania. Uczestniczyło w nich wielu mieszkań-
ców. Wspaniale wypadła także część artystyczna 

w Hali Widowiskowo-Sportowej, podczas której znakomity wy-
stęp dał Zespół Śpiewaczy Święta Cecylia z Rumi.

RUMIA

wstał on z okazji trzydziesto-
lecia NSZZ „Solidarność”, 
ogłoszenia księdza Jerzego 
Popiełuszki błogosławionym, 
a także w roku tragedii smo-
leńskiej. Kazimierz Klawiter 
ze Społecznego Komitetu Ob-
chodów 30-lecia NSZZ „Soli-
darność” podkreślał, przema-
wiając w trakcie uroczystości, 
że tę ostatnią część inskrypcji 
umieszczono na dzwonie już 
po jego odlaniu w zakładzie 
ludwisarskim. Dzwon będzie 
posadowiony na stylizowanej 
dzwonnicy nieopodal pomni-
ka Jana Pawła II. Od pięciu 
lat rosną tam dęby, posadzone 
w 25-lecie „Solidarności”. 

Po mszy poczty sztandaro-
we organizacji zakładowych 
NSZZ „Solidarność”, uczest-
niczące licznie w uroczystości, 
orkiestra oraz wierni przeszli 
przez centrum miasta do Hali 
Widowiskowo-Sportowej, 
gdzie wręczono odznaczenia 
zasłużonym działaczom NSZZ 
„Solidarność” z terenu Rumi. 
Gośćmi uroczystości byli m.in.: 
Janusz Śniadek, przewodni-
czący NSZZ „Solidarność”, 
Krzysztof Dośla, przewod-

niczący Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, Maciej 
Łopiński, minister w Kancela-
rii Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego oraz posłowie i senato-
rowie PiS. W uroczystościach 
wzięły udział władze powiatu 
i miasta.

(jw)

Flagi wokół prezydenckiego ronda
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Przewodniczący Janusz Śniadek odsłania pomnik na rondzie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

16 sierpnia br. w Stoczni 
Północnej spotkali się dzia-
łacze NSZZ „Solidarność”, 
uczestnicy strajków 1980, 
1988 roku oraz prowadzo-
nych w stanie wojennym. 

Krzysztof Dośla, przewodni-
czący Regionu Gdańskiego 

„S”, oraz Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący Komisji Mię-
dzyzakładowej „S” w Stoczni 
Północnej, wręczyli pamiątkowe 
dyplomy kilkunastu szczególnie 
aktywnym związkowcom, zasłu-
żonym dla NSZZ „Solidarność”.

W czasie spotkania wspo-
minano  znaczen ie  s t ra j -
ków zarówno w 1980 roku, 

STOCZNIA PÓŁNOCNA

Oni szli i byli wierni

jak i późniejszych z maja 
i sierpnia 1988 roku, a także 
w czasie stanu wojennego. 
Wskazywano, że w ten spo-
sób budowała się tożsamość 
Związku, a także przyszłość 
demokratycznej  i  wolnej 
Polski. Podkreślano także, 
jak wielkie znaczenie mia-
ła aktywność bezimiennych 
działaczy, z poświęceniem 
walczących o godność pra-
cowników.

W czasie spotkania odby-
ła się także promocja książki 
Bogusława Gołąba „Idź bądź 
wierny”, poświęconej dzia-
łalności NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Północnej. (jw)
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Kilkunastu  zasłużonych działaczy „Solidarności” Stoczni 
Północnej otrzymało pamiątkowe dyplomy. 

Związkowcy z Nauty wspominali sierpniowe dni. Obok tort 
„urodzinowy”. 

25 czerwca br. związkowcy 
ze Stoczni Remontowej Na-
uta SA świętowali 30-lecie 
„Solidarności” w restaura-
cji Róża Wiatrów w Gdyni. 
Na uroczystość zaproszeni 
zostali przedstawiciele 
zarządu Nauty, zarządów 
spółek-córek, osoby uczest-
niczące w strajku sierp-
niowym 1980 roku oraz 
obecni działacze Komisji 
Międzyzakładowej „S”. 

Członkowie organizacji związ-
kowej wysłuchali wystąpień: 

Andrzeja Janzena, przewod-
niczącego Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Remontowej Nauta 
SA, Włodzimierza Wysiec-
kiego, skarbnika komisji, ojca 
Edwarda Pracza, kierującego 
Duszpasterstwem Ludzi Morza, 
Marka Formeli, przywódcy 
akcji strajkowej w sierpniu 1980 
roku, oraz Krzysztofa Dośli, 
przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”. Zaproszenie przyjął 
również pierwszy przewodniczą-
cy „Solidarności” w Naucie Ma-
rek Grabowski. Na przybyłych 
gości czekał wielki tort z logo 
obchodów 30 rocznicy „Solidar-
ności”. Spotkanie miało również 
charakter integracyjny.

Uroczystości rocznicowej 
towarzyszyły wspomnienia. 
Eugeniuszowi Możejewskie-
mu, 25-letniemu wówczas 
człowiekowi, bezpośredniemu 
świadkowi narodzin „Soli-
darności” w Naucie, dzień 15 
sierpnia 1980 roku szczególnie 
utkwił w pamięci. Podczas gdy 
wiele zakładów w Gdyni pod-
jęło już akcje strajkowe, w Na-
ucie odczuwało się niepewność 
co do formy protestu. Potrzeb-
ni byli ludzie, którzy przełamią 
strach od lat towarzyszący spo-
łeczeństwu. Pomimo różnych 
form sprzeciwu, krok po kro-
ku, Możejewski mobilizował 
współpracowników z Wydzia-

łu Obróbki Mechanicznej do 
uczestniczenia w akcji. 

Doszło do spotkania z dy-
rekcją w asyście zakładowego 
I sekretarza partii. Nakłaniano 
stoczniowców do podjęcia pracy. 
Funkcje liderów strajku przejmo-
wali kolejno Roman Jankowski 
a później Marek Formela. 

Zdecydowano o oddele-
gowaniu przedstawicieli do 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 
gdzie zaczął się tworzyć Mię-
dzyzakładowy Komitet Straj-
kowy. Nauta była kolejnym, 
dziewiątym jego ogniwem, 
a stocznia im. Lenina stała się 
centralą decyzji strajkowych.

Jadwiga Jesionowska

STOCZNIA NAUTA

Wspomnienia sierpniowe
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30 LAT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

15 sierpnia br. rozpoczęły się w Gdyni uroczystości z okazji 
trzydziestolecia NSZZ „Solidarność”. Ich pierwszym akcen-
tem był Maraton Solidarności. Zawodników przywitali i dali 
sygnał do startu: Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Wojciech Szczurek, pre-
zydent Gdyni, oraz Stanisław Korfanty, prezydent Piekar 
Śląskich.

Stoczniowa brama i podziemna drukarnia
GDYNIA

lidarna Gdynia”. Rozpoczął 
się odsłonięciem symbolicznej 
bramy Stoczni im. Komuny Pa-
ryskiej, która ma przypominać 
udział gdyńskich stoczniowców 
i pracowników innych zakła-
dów w drodze do wolnej Polski. 
Spod bramy stoczni wyruszyła, 
idąc przez Skwer Kościuszki, 
orkiestra dęta kopalni Julian. 
Ważnym punktami programu 
były wystawa fotografii „Soli-
darna Gdynia 1980”, poświę-
cona strajkom sierpniowym 
w gdyńskich zakładach pracy 
oraz promocja książki „Soli-
darna Gdynia. Sierpień 1980” 
autorstwa Danuty Sadowskiej 
i Edwarda Szmita.

Festyn cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem nie 

tylko mieszkańców Gdyni, 
ale także turystów. Szczegól-
nie wiele osób gromadziło się 
wokół oryginalnej podziemnej 
drukarni „Solidarności”, któ-
rą wypożyczył IPN w Gdyni. 
Zwiedzający mogli obserwo-
wać pracę maszyn drukar-
skich i powielaczy ręcznych. 
Ich matryce były oryginalne, 
pochodziły jeszcze ze stanu 
wojennego. Niejedni mieli 
brudne od farby drukarskiej 
ręce, bo można było samemu 
wydrukować sobie ulotkę. 
Drukarnię odwiedziło kilka 
tysięcy osób, wydrukowano 
ponad 1,5 tysiąca ulotek. Była 
to także doskonała lekcja hi-
storii. Zwiedzający pytali, jak 
funkcjonowały w czasie stanu 
wojennego drukarnie, jak przy-
rządzało się farby, jak wyglądał 
kolportaż materiałów, chcieli 
także dowiedzieć się, czym 
groziło drukowanie materiałów 
podziemnych. 

Przewidziano również wie-
le atrakcji dla dzieci. Mogły 

one ułożyć wielkoformatowe 
puzzle z logo „Solidarności” 
i z mapą Europy po prze-
mianach 1989 roku. Atmos-
ferę dawnych dni przypomi-
nały także piosenki Jacka 
Kaczmarskiego, Edwarda 

Stachury oraz Bułata Oku-
dżawy w wykonaniu bardów 
„Solidarności”. Wieczorem 
natomiast odbył się koncert 
zespołów rockowych, m.in. 
Mr Zoob oraz Kryzys.

(ozi)
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IPN udostępnił odwiedzającym festyn podziemną drukarnię 
z okresu stanu wojennego.

Maraton Solidarności – pogoda dla Kenii 
Tegoroczny XVI Energa Maraton Solidarności, rozegrany 15 sierpnia, wygrał Edwin Kiprono 

Kipchumba. Kenijczyk okazał się najlepszy ze stawki 511 zawodników i zawodniczek z aż pięt-
nastu państw. XVI edycja była wyjątkowo trudna, bowiem już o godz. 10 temperatura wynosiła 
27 stopni, a momentami przekraczała nawet 30 stopni.

Najlepszą kobietą została Arleta Meloch, która jest niepokonana od 2007 roku.

Najlepsi w XVI Energa Maratonie Solidarności:

W kategorii mężczyzn 
1. Edwin Kiprono Kipchumba (Kenia) 2:26:15
2. Karol Rzeszewicz (Zantyr Sztum) 2:26:44
3. Andriej Gordiejew (Białoruś) 2:30:13

W kategorii kobiet
1. Arleta Meloch (Olimpia Grudziądz) 2:59:36
2. Ewa Huryń (Maratończyk Team Szczecin) 3:34.58
3. Beata Nienadobska (Elbląg) 3:45.33  

Meta XVI Maratonu Solidarności znajdowała się 
na Długim Targu w Gdańsku.

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

Ważnym elementem 
uroczystości była 
msza św. odprawio-

na w kościele pw. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski, 
której przewodniczył ks. Hen-
ryk Kiedrowski. Uczestni-
czyły w niej poczty sztanda-
rowe gdyńskich organizacji 
zakładowych „Solidarności”. 
Gośćmi byli górnicy z kopalni 
Julian w Piekarach Śląskich 
wraz ze sztandarem organiza-
cji zakładowej „Solidarności” 
i orkiestrą dętą. W trakcie mszy 
prezydent Piekar Śląskich prze-
kazał na ręce prezydenta Gdyni 
wykutą w węglu figurkę świę-
tej Barbary.

Po południu w alei Jana 
Pawła II odbył się festyn „So-

24 sierpnia br. po cztero-
letnim remoncie otwarto 
ponownie historyczną Salę 
BHP Stoczni Gdańskiej. Do 
15 listopada można w niej 
oglądać wystawę Jest jed-
na „Solidarność”.

Wystawa, przypominając 
o wydarzeniach z 30 lat 

NSZZ „Solidarność”, koncen-
truje się na najważniejszych 
dla Związku ideach: wolności 
słowa i religii, praworządności, 
równości, niepodległości, god-
ności pracy i prawa do organi-
zowania się w obronie swoich 
racji. To też symboliczny po-
wrót do miejsca, gdzie rodziła 
się polska pokojowa rewolucja 
i niezależny ruch związkowy.

Ekspozycja została podzie-
lona na trzy części. Pierwsza 
prezentuje związkowe, histo-
ryczne sztandary. Druga to wy-

stawa fotograficzna, która pod 
hasłem „Brama wolności” pre-
zentuje najważniejsze zdjęcia 
z historii NSZZ „Solidarność”. 

W dużej sali odtworzono 
część pomieszczenia z orygi-
nalnymi stołami z 1980 r. oraz 
stół prezydialny, przy którym 
zostały podpisane Porozumie-
nia Sierpniowe. Na wystawie 
znalazły się również kopie ta-
blic z 21 postulatami.  

W uroczystości otwarcia sali, 
a zarazem eksponowanej w jej 
wnętrzu wystawy wzięli udział 
sygnatariusze Porozumień 
Sierpniowych, członkowie Ko-
misji Krajowej, kierownictwo 
gdańskiego IPN, przedstawicie-
le instytucji i organizacji, które 
wsparły remont historycznej 
sali. Otrzymali oni pamiątko-
we statuetki. Aktu poświęcenia 
budynku po remoncie dokonał 
abp Tadeusz Gocłowski. 

Remont przeprowadzony 
przez Komisję Krajową NSZZ 
„Solidarność” wsparło Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Stowa-
rzyszenie Solidarni ze Stocz-
nią Gdańską, Fundacja PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza, 
Dekom, Stocznia Gdańsk SA 
oraz wiele instytucji i struktur 
Związku. 

Podczas strajku w sierpniu 
1980 r. Sala BHP była siedzibą 
Międzyzakładowego Komite-
tu Strajkowego, a 31 sierpnia 
1980 r. podpisano tam Porozu-
mienia Sierpniowe. 

Dział Informacji KK 
NSZZ „Solidarność” 

Wystawa w odremontowanej Sali BHP

Goście na otwarciu wystawy.
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WSPOMNIENIE

Był duchowym wsparciem i przyjacielem ludzi „Solidarności”. 
W sierpniu 1980 r. wbrew wielu przestrogom stanął 
po stronie strajkujących stoczniowców. To dzięki nie-
mu nie załamał się wtedy protest ludzi walczących 
o wolną Polskę. Od tamtych chwil pozostał już na zawsze 
ze stoczniowcami i „Solidarnością”. Aż do śmierci.

dawał sobie radę z administro-
waniem parafią.

Późniejszy kapelan „Soli-
darności” urodził się 18 grud-
nia 1936 r. w Starogardzie 
Gdańskim. Tam też ukończył 
szkołę średnią. W 1958 r. wstą-
pił do seminarium duchownego 
w Gdańsku Oliwie. Po otrzy-
maniu święceń kapłańskich 
w 1964 r. został wikariuszem 
w kościele Mariackim.

Po tragicznych wydarze-
niach Grudnia 1970 r. na Wy-
brzeżu władze zgodziły się na 
powierzenie księdzu Henryko-
wi Jankowskiemu funkcji pro-
boszcza parafii św. Brygidy. 
W ciągu kilku lat z pomocą 

parafian, jak i korzystając z da-
rów katolików niemieckich, 
odbudował będący w ruinie 
kościół.

Komunia przy 
stoczniowej bramie

14 sierpnia 1980 r. rozpo-
czął się w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina historyczny strajk 
prowadzący ku wolności. Po 
pierwszych trzech dniach, 
w sobotę, 16 sierpnia, nastąpił 
przełom. Stoczniowcy osią-
gnęli porozumienie z władzą, 
strajk miał się zakończyć. Na 
szczęście determinacja Aliny 
Pienkowskiej i innych osób 
spowodowała kontynuowanie 
strajku. Wielu stoczniowców 
poszło już jednak do swoich 
domów, myśląc, że strajk się 
już zakończył. Wśród przy-
wódców strajku zaczęły kieł-
kować obawy, że władza może 
wykorzystać sytuację i podjąć 
próbę spacyfikowania stoczni. 
Po południu do protestujących 
stoczniowców przybył ksiądz 
Henryk Jankowski. Spotkał się 
z przywódcami strajku, powie-
dział, że chce pomóc, odprawić 
mszę.

Następnego dnia, w nie-
dzielę, o godz. 9 rozpoczęła się 
pierwsza z pamiętnych mszy 
celebrowanych przez księdza 
Jankowskiego.

W 2000 r. ksiądz Jankowski 
podczas nadania mu Honoro-
wego Obywatelstwa Miasta 
Gdańska wspominał: „Byłem 
i jestem z Wami od samego 

początku, od momentu gdy wte-
dy, w sierpniowe dni roku 80., 
rodziła się polska „Solidar-
ność”, rodził się prawdziwy, 
wolny ruch związkowy, rodziła 
się wolna, suwerenna Polska, 
rodził się protest przeciwko 
krzywdzie, poniżeniu i niespra-
wiedliwości i dyktatowi komu-
nistycznej władzy ukierunkowa-
nej na dobrobyt dla „swoich”, 
dla wąskiej grupki partyjnych 
bonzów służalczo oddanych 
radzieckim towarzyszom. Tak, 
moi drodzy, pamiętam te dni, 
kiedy towarzysze Kwaśniewski, 
Miller, Szmajdziński, Janik 
i inni głosili wszem i wobec do-
zgonną wierność socjalizmowi, 
Związkowi Radzieckiemu i naj-
lepszemu z systemów społecz-
nych, marksistowsko-leninow-
skiemu socjalizmowi!”.

Obecność w strajkującej 
stoczni osoby duchownej spra-
wiła, że poprawiły się nastroje 

wstanie Solidarności w Polsce” 
pisał: (...) „Taką to okrężną dro-
gą Kościół, w osobie księdza 
Henryka Jankowskiego, wszedł 
na scenę Polskiego Sierpnia. 
Jako posługa religijna, msza 
odprawiona w niedzielę rano, 
nie była niczym niezwykłym; 
ale jako wydarzenie polityczne 
ogromnie pomogła robotniczej 
sprawie”.

Dla protestujących stocz-
niowców i  mieszkańców 
Trójmiasta słuszność trwania 
w strajku podbudowana zo-
stała dostojeństwem szat li-
turgicznych ks. Jankowskiego 
i jego charyzmatycznej posta-
ci. W ceremonii przy bramie 
stoczni wzięło udział ponad 
5 tysięcy ludzi, w tym około 
2 tysięcy mieszkańców Gdań-
ska, którzy zgromadzili się 
tuż za bramą. A świat zachod-
ni zobaczył zdjęcia polskich 
stoczniowców przyjmujących 

KSIĄDZ PRAŁAT HENRYK JANKOWSKI 
PRZYJACIEL „SOLIDARNOŚCI”

Ki edy  Jan  Pawe ł  I I 
w  1 9 7 9  r.  p o d c z a s 
swojej pierwszej piel-

grzymki do kraju powiedział 
słynne słowa: „Niech zstąpi 
duch Twój i odmieni oblicze 
ziemi! Tej ziemi!”, ksiądz 
Henryk Jankowski był już 
od lat proboszczem parafii św. 
Brygidy w centrum Gdańska. 
Kościół został bardzo mocno 
zniszczony w 1945 r. podczas 
inwazji wojsk sowieckich na 
miasto. Zadaniem proboszcza 
było doprowadzenie świątyni 
do dawnej świetności. Ksiądz 
Jankowski wykazał się przy 
tym niezwykłym zmysłem 
organizacyjnym. Znakomicie 

Plebania św. Brygidy była miejscem spotkań opozycji.

wśród protestujących. Podob-
nie jak podczas papieskiej 
pielgrzymki, ludzie poczuli 
swoją wielką siłę. Zobaczy-
li, że na mszę przyszło wielu 
mieszkańców Gdańska, którzy 
ich popierali. Utwierdziło ich 
to w przekonaniu sensu walki 
z władzą komunistyczną.

Lawrence Goodwyn, autor 
książki „Jak to zrobiliście? Po-

komunię w czasie, gdy walczą 
przeciwko dyktatowi komu-
nistycznej władzy. Podczas 
nabożeństwa został poświęco-
ny krzyż ku czci robotników 
zamordowanych przez władze 
w Grudniu 1970 r.

Tak otwarte poparcie robot-
ników przez Kościół wzbudzi-
ło powszechne zdumienie 
w Europie. Nawet władze 

Księża: Henryk Jankowski i Jerzy Popiełuszko 
oraz Lech Wałęsa.

Msza święta za ojczyznę.

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T
FO

T.
 P

A
W

EŁ
 G

LA
N

ER
T

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T



9Nr  9/wrzesień 2010

WSPOMNIENIE

komunistyczne w Polsce były 
zaskoczone takim rozwojem 
wypadków i nie potrafiły w ża-
den sposób do tego się usto-
sunkować. Nie ma możliwości 
zajrzeć do kronik politycznych 
Rosji Radzieckiej z tamtych lat, 
więc nie wiemy jeszcze, co na 
ten temat mogli sądzić wtedy 
Rosjanie. W tym czasie trwa-
ły jednak manewry wojskowe 
Układu Warszawskiego.

Na bramie stoczni pojawi-
ły się portrety Matki Boskiej 
i Jana Pawła II, dzięki którym 
ludzie w stoczni czuli się bez-
pieczniejsi. Msze odbywały się 
do końca strajku, do momentu 
podpisania porozumień z wła-
dzą. Bywało na nich wiele ty-
sięcy osób.

Fragmenty przemówienia Janusza Śniadka, przewodni-
czącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wygło-
szonego podczas uroczystości pogrzebowych ks. prałata 
Henryka Jankowskiego 17 lipca 2010 r. w Gdańsku. 

Dumny i niepokorny

Księże Prałacie Henryku Jankowski, Legendo „Solidarno-
ści”! Nasz drogi kapelanie, przyjacielu, duszpasterzu i prze-
wodniku. 

Dzisiaj do Świętej Brygidy w Gdańsku znowu przybyły tłu-
my z Polski i różnych stron świata. Gromadzimy się z wielkiej 
potrzeby serca. Swoją obecnością chcemy wyrazić wdzięcz-
ność, szacunek i miłość do Ciebie Księże Prałacie. Pochylamy 
głowy przed osobą, która nie zawiodła, kiedy Polska i „So-
lidarność” były w potrzebie. Tym podbiła nasze serca. Serca 
Polaków, w których na nowo budzi się pragnienie wspólnoty 
opartej na wartościach. Z takiej potrzeby przed 30 laty naro-
dziła się „Solidarność”. (...)

Byłeś jak „Solidarność” – dumny i niepokorny, ale kocha-
jący Polskę i pochylający się nad człowiekiem. Dzisiaj mało 
mówi się o tym, jak pomagałeś rodzinom więzionych i inter-
nowanych, wszystkim tym, którzy przychodzili do założonej 
przez Ciebie Komisji Charytatywnej przy kościele Świętej Bry-
gidy. Zawsze byłeś sobą. Niezłomny i niezależny nie uległeś 
tzw. poprawności politycznej. Dlatego w wolnej Polsce szyb-
ko stałeś się niewygodny dla wielu polityków i wcześniej-
szych przyjaciół. My w Związku rozumiemy taką sytuację 
szczególnie dobrze. Dzisiaj to, co mówi „Solidarność”, jest 
bardzo niewygodne dla elit władzy. Sierpień – to było wiel-
kie wołanie o wolność i o sprawiedliwość społeczną. 

Obecnie cieszymy się wolnością, przebrnęliśmy przez 
trudności transformacji. Polakom żyje się coraz lepiej. Jed-
nak: Czy robimy dobry użytek z naszej wolności? Mające 
demokratyczny mandat władze nie budują sprawiedliwości 
społecznej, ale prowadzą Polskę w przeciwną stronę. Rosną 
zagrożenia dla godności tych słabszych. Jan Paweł II nazwał 
takie zjawiska ograniczaniem wolności, o którą walczyła 
„Solidarność”. W 2003 roku, mówiąc w Watykanie do na-
szej pielgrzymki o dzisiejszych problemach, podkreślał jak 
bardzo „Solidarność” jest nadal potrzebna pracownikom dla 
obrony godności. Dlatego, dumni z dotychczasowych doko-
nań, z podniesioną głową będziemy dalej kroczyć drogą, na 
którą Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” wszedł w roku 80. Nie odłożymy naszych sztandarów! 
Nie zawrócimy z drogi! Dochowamy wierności przysiędze.

Księże Henryku. Nasze ostatnie spotkania mają prawie 
symboliczny wymiar: – po smoleńskiej tragedii spotkaliśmy 
się na Krakowskim Przedmieściu; gdy przybyłeś złożyć hołd 
Prezydenckiej Parze – 6 czerwca w Warszawie wspólnie 
przeżywaliśmy radość polskiego Kościoła z wyniesienia na 
ołtarze księdza Jerzego Popiełuszki – pod koniec czerwca po 
wspólnej modlitwie w bazylice, rozmawialiśmy na Zjeździe 
Regionu Gdańskiego. 

Umawialiśmy się na kolejne spotkania. Bóg chciał inaczej. 
Nie doczekałeś 30 urodzin „Solidarności”. Księże Prałacie! 
Za chwilę odprowadzimy Cię na miejsce wiecznego spoczyn-
ku. Tu, w tym kościele, jest Twoje miejsce także po śmierci. 
Dziękujemy Ekscelencji za tę decyzję! Nam wszystkim kościół 
Świętej Brygidy w Gdańsku kojarzy się z Tobą – Księdzem Pra-
łatem Henrykiem Jankowskim. Kiedy przyjdziemy modlić się 
za Ojczyznę, za „Solidarność”, za Ofiary Grudnia, za sprawy 
ważne dla Polski i w osobistych intencjach będziesz zawsze 
z nami. W wyjątkowym kościele, w sanktuarium wolności 
i solidarności, będzie żyła legenda o niezwykłym, dumnym 
i niezłomnym kapłanie. Księże Prałacie – Henryku Jankowski 
– Legendo „Solidarności” – dziękujemy. Niech Pan Cię przyj-
mie do swojego królestwa. 

Spoczywaj w pokoju. 

Niedzielne 
manifestacje wolności

Ksiądz Jankowski  zo-
stał mianowany kapelanem 
„Sol idarnośc i” .  Podczas 
niedzielnych mszy świętych 
w kościele św. Brygidy zbie-
rali się wszyscy, którym na 
sercu leżało dobro Polski. 
Chociaż Kościół zawsze był 
w miarę niezależny od władz 
państwowych, to jednak ob-
szar wolności, jaki stworzył 
dla siebie i polskich patrio-
tów ksiądz Jankowski, był 
wyjątkowy.

W grudniu 1981 r. wprowa-
dzony przez reżimowe władze 
komunistyczne stan wojenny 
powstrzymał na wiele lat dą-
żenia Polaków do wolności. 
Ksiądz Henryk Jankowski nie 
przestraszył się jednak wła-
dzy. Co niedziela z ambony 
kościelnej wygłaszał słynne 
kazania o godności człowieka 
i jego niezbywalnym prawie do 
wolności.

Bohdan Saryusz, autor por-
tretu ks. prałata zamieszczone-
go w szerszym zbiorze sylwetek 
twórców NSZZ „Solidarność”, 
napisał: „(...) gdy się te homilie 
czyta, staje się jasne, dlacze-
go kazania ks. Jankowskiego 
były i są dla wiernych zawsze 
pełnym wzruszeń przeżyciem, 

czemu niejednokrotnie dają 
spontanicznie wyraz. Są rów-
nież swoistą syntezą odzwiercie-
dlającą złożoność problemów 
polskiej współczesności. Walka 
o prawdę naszych czasów – oto 
istota wystąpień, a zarazem re-
jestr win księdza Jankowskiego, 
których władza byłego PRL nie 
mogła mu nigdy wybaczyć”. 

Ksiądz Henryk Jankowski 
w swoich wystąpieniach nie-
ustannie podkreślał niezachwia-
ną wiarę, że „Solidarność” musi 
zwyciężyć. Jego homilie były 
cytowane przez prasę i wy-
dawnictwa niezależne, kolpor-

towane potajemnie w kraju, 
czytane wieczorami w domach 
na spotkaniach ze znajomymi. 
Komentowane też były na za-
chodzie Europy i w USA, w ra-
diu i telewizji. Umacniały w ten 
sposób w polskim społeczeń-
stwie przekonanie o koniecz-
ności przeprowadzenia w kraju 
reform i zmian ustrojowych.

Gdy rozpoczął się strajk 
majowy w 1988 roku ksiądz 
Jankowski oddał do dyspozy-
cji „Solidarności” swój dom 
i wszystkie jego zasoby, a to, że 
miał obszerną plebanię, spraw-
ny samochód, dwa telefony 
i umiał zdobywać pieniądze, 
okazało się wręcz niezbędne 
dla zorganizowania centrum 
informacji, a także pomocy 

materialnej. Dzięki niemu świat 
i zdezorientowani oficjalnymi 
doniesieniami Polacy mogli 
usłyszeć, co naprawdę dzieje 
się w oblężonej i odciętej od 
reszty Gdańska stoczni. 

Ksiądz Jankowski nie prze-
straszył się też komunistów po 
zbrodni popełnionej na księdzu 
Jerzym Popiełuszce. Dalej 
wygłaszał odważne kazania. 
Nigdy jednak nie namawiał 
do walki czy atakowania ko-
munistów. Kładł nacisk na ho-
nor i patriotyzm, przypominał 
najświetniejsze karty z dzie-
jów Polski, namawiał do wy-
trwałości i wiary w ostateczne 
zwycięstwo.

Wierny przyjaciel 
„Solidarności”

Ksiądz prałat Henryk Jan-
kowski pozostał do końca 
przyjacielem „Solidarności”. 
Nigdy nie odmawiał, jeśli Mu 
tylko zdrowie pozwalało, swo-
jego udziału w wydarzeniach 
związkowych. Ostatni raz 
z gdańską „Solidarnością” spo-
tkał się w czerwcu br. podczas 
Walnego Zebrania Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego.

Olga Zielińska

Gdańsk, rok 2009. Uroczystości 29-lecia „Solidarności”.
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26 września 2009 r. pożegnano księdza prałata 
Henryka Jankowskiego, który zakończył swoją posługę 
proboszczowską w bazylice św. Brygidy w Gdańsku.
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Prezentujemy krótkie kalendarium trzydziestu lat, w ciągu których NSZZ „Solidarność” trwał, działał, 
współtworzył obraz Polski, walczył o godność jej obywateli. 

„Solidarność” jest jedna

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!

16 października 1978 r. papieżem został Polak, kardynał Karol Wojtyła. Obrał 
imię Jan Paweł II. Kiedy w czerwcu 1979 r. Papież przyjechał po raz pierwszy do 
kraju, witał go w Warszawie tłum ludzi. Symboliczne słowa, które wtedy wypowie-
dział Jan Paweł II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” dla 
milionów Polaków stały się przesłaniem na następne lata. A dla powstałej później 
„Solidarności” jednym z przewodnich pierwszych haseł. 

Przywróćcie do pracy Annę Walentynowicz 

W kraju, w którym obowiązywały kartki na artykuły żywnościowe, nie było 
łatwo żyć. Nowe podwyżki cen na mięso i wędliny, które wprowadził rząd w lipcu 
1980 r., prowokowały pracowników pojedynczych zakładów do „nieuzasadnionych 
przerw w pracy” – jak nazywała to ówczesna władza. Strajki miały jednak zasięg 
lokalny. 14 sierpnia 1980 r. strajk wybuchł w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Głów-
nym powodem protestu było zwolnienie z pracy działaczki Wolnych Związków 
Zawodowych, Anny Walentynowicz. Strajkujący domagali się przywrócenia do 
pracy również Lecha Wałęsy, a także wybudowania pomnika przypominającego 
tragedię Grudnia 1970 r. Dopiero kolejne żądania miały charakter płacowy. Wła-
dza nie mogła tym razem podjąć siłowej interwencji, bo robotnicy nie wyszli poza 
bramy zakładu, postanawiając okupować stocznię.

Zwycięstwo będzie nasze!

W nocy z 17 na 18 sierpnia 1980 r. sformułowano ostateczną listę 21 postulatów. 
W pierwszym domagano się zaakceptowania wolnych, niezależnych od władzy 
związków zawodowych. Kolejne miały również charakter nieekonomiczny: m.in. 
zagwarantowania prawa do strajku, wolności słowa, uwolnienia więźniów poli-

tycznych, przywrócenia do pracy zwolnionych po strajkach w 1970 r. i 1976 r. oraz 
przyjęcia z powrotem na uczelnie studentów wyrzuconych z nich za przekonania 
polityczne. Dopiero następne postulaty odnosiły się do żądań społeczno-ekono-
micznych. Jednym z nich były wolne soboty. 

Strajk solidarnościowy
15 sierpnia 1980 r. do strajku przyłączyły się pozostałe stocznie na Wybrzeżu, 

porty oraz inne zakłady Trójmiasta. Dzień później przewodniczący Komitetu Straj-
kowego Stoczni Gdańskiej, elektryk Lech Wałęsa, podjął decyzję o zakończeniu 
strajku, po zagwarantowaniu przez władze realizacji postulatów. Wtedy delegacje 21 
zakładów Trójmiasta, wspierających strajk w stoczni, powołały Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy (MKS) i kontynuowały strajk solidarnościowy. Na jego czele 
stanął Lech Wałęsa. Wkrótce do strajku przyłączyły się inne zakłady w Polsce. Pod 
koniec sierpnia strajkowało w kraju ponad 4600 przedsiębiorstw. 

Niech ma nas w swej opiece Bóg

Pierwsze msze święte dla strajkujących odprawione zostały 17 sierpnia 1980 r. 
– w Stoczni Gdańskiej im. Lenina przez księdza Henryka Jankowskiego, a w gdyń-
skiej Stoczni im. Komuny Paryskiej przez księdza Hilarego Jastaka. Później od-
prawiano msze w innych zakładach pracy. Od początku strajkujących wspierał Jan 
Paweł II. 20 sierpnia 1980 r. podczas audiencji generalnej modlił się za Polskę. 

Niezależne i samorządne 

Negocjacje pomiędzy strajkującymi i rządem toczyły się w Sali BHP, przed którą 
codziennie gromadzili się protestujący stoczniowcy. 31 sierpnia 1980 r. Między-
zakładowy Komitet Strajkowy (MKS) i komisja rządowa podpisały porozumienie. 
Zwycięstwo strajkujących było krokiem ku wyzwoleniu spod władzy komunistów 
i demokratyzacji Polski. Rząd zagwarantował i zapewnił „pełne poszanowanie nie-
zależności i samorządności nowych związków zawodowych”. Najpóźniej strajk 
zakończył się na Górnym Śląsku. Negocjacje pomiędzy MKS, skupiającym 56 
strajkujących kopalń i innych zakładów, a rządem toczyły się w Jastrzębiu-Zdroju 
w Kopalni Węgla Kamiennego Manifest Lipcowy. Tam podpisano porozumienie 
3 września 1980 r. 

Bez przewodniej roli PZPR

24 września 1980 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie Lech Wałęsa złożył 
wniosek o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność” wraz ze statutem. Miesiąc później sąd zarejestrował NSZZ „Solidarność”, ale 
wprowadził jednocześnie zapis w statucie o przewodniej roli Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR). W odpowiedzi „Solidarność” zagroziła strajkiem. 10 
listopada 1980 r. Sąd Najwyższy uchylił decyzję Sądu Wojewódzkiego, a zapis 
o przewodniej roli PZPR znalazł się w aneksie do statutu. 

W hołdzie pomordowanym stoczniowcom

Od początku strajkujący domagali się wybudowania pomnika upamiętniającego 
tragiczne wydarzenia Grudnia 1970 r. Władze PRL przez 10 lat nie dopełniły zobo-
wiązania dotyczącego upamiętnienia ofiar. Udało się to zrobić dopiero w 1980 roku 
dzięki społecznym składkom pieniężnym. Przed Stocznią Gdańską początkowo stał 
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przyniesiony przez stoczniowców drewniany krzyż. W tym miejscu w rekordowym 
tempie trzech miesięcy od wstępnego projektu wzniesiono Trzy Krzyże – pomnik 
Poległych Stoczniowców. Jego odsłonięcie nastąpiło 16 grudnia 1980 r. Władze dłu-
go próbowały zafałszować historię, chcąc nadać wzniesionemu pomnikowi nazwę 
„Pomnik Stoczniowców”. 17 grudnia 1980 r. natomiast w Gdyni odsłonięto pomnik 
Ofiar Grudnia 1970 r. ku czci pomordowanych stoczniowców. 
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Nie będziemy głodni pracować
19 marca 1981 r. podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy 

milicja pobiła działaczy „Solidarności”, reprezentujących strajkujących rolników. Te 
wydarzenia władze Związku uznały za prowokację i zaczęto przygotowywać się do 
strajku generalnego. W odpowiedzi rząd sugerował, że Polsce grozi interwencja wojsk 
Związku Radzieckiego i wprowadzenie stanu wojennego. Lech Wałęsa zawiesił więc 
30 marca planowany strajk generalny. Kryzys w Polsce pogłębiał się. Wprowadzono 
kartki na mięso, mąkę, masło, ryż, kaszę, kawę, czekoladę, alkohol, papierosy, proszek 
do prania, benzynę, a nawet buty. Rząd nie był jednak w stanie, pomimo że były one 
niewielkie, zapewnić przydziałów reglamentowanych artykułów.

10 milionów członków „Solidarności”

896 związkowców, reprezentujących 9 484 000 członków NSZZ „Solidarność”, 
wzięło udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się rok po powstaniu 
Związku. Dwie tury zjazdu przeprowadzono w gdańskiej hali Olivia we wrześniu i paź-
dzierniku 1981 r. Delegaci przyjęli program Rzeczpospolita Samorządna. Pierwszy 
niezależny związek zawodowy w powojennej Polsce wystosował „Posłanie do ludzi 
pracy Europy Wschodniej”, solidaryzując się z innymi uciśnionymi przez totalitaryzm 
krajami. Przesłanie to władze komunistyczne uznały za mieszanie się „Solidarności” 
w politykę międzynarodową. Podczas zjazdu wybrano władze krajowe „Solidarności” 
– Komisję Krajową oraz Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym został Lech Wałęsa. 

Czołgi przeciw wolności

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. rozpoczęto akcję wprowadzania stanu wojennego 
w Polsce. Wojsko przejęło telekomunikację, telewizję i radio. O fakcie wprowadzenia 
stanu wojennego Polacy dowiedzieli się z przemówienia generała Wojciecha Jaruzel-
skiego, wygłoszonego rano w telewizji. Aresztowano około 5 tysięcy działaczy „Soli-
darności”. Aparat władzy użył wtedy 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów, 1750 
czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych. Dekret wprowadzający stan wojenny zawieszał 
działalność związków zawodowych, zakazywał organizowania strajków i zwoływania 
jakichkolwiek zgromadzeń czy manifestacji. Wprowadzono godzinę milicyjną od 22 do 

6 rano oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez przepustki. Większość dużych 
zakładów pracy została zmilitaryzowana. W pierwszych dniach stanu wojennego w oko-
ło 250 zakładach pracy wybuchły strajki. Zostały one jednak brutalnie spacyfikowane 
przez Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO). Dla władz szczególne 
znaczenie miało zdławienie strajku w kolebce „Solidarności”. Stocznia Gdańska była 
kilkakrotnie pacyfikowana, pierwszy raz w dniu wprowadzenia stanu wojennego. 

Opór na Górnym Śląsku

Szczególny opór komunistyczne władze napotkały na Górnym Śląsku, gdzie do 
strajku przystąpiła większość kopalń. Przeciwko protestującym górnikom wysłano 
czołgi, wozy opancerzone i oddziały ZOMO. Brutalnie spacyfikowano Kopalnię Wę-
gla Kamiennego Manifest Lipcowy, Kopalnię Węgla Kamiennego Staszic w Katowi-
cach. Najtragiczniejsze jednak były wydarzenia w kopalni Wujek. Pluton specjalny 
ZOMO użył przeciwko protestującym broni palnej. Zabitych zostało 9 górników. 

1982

Żądamy wolności dla politycznych
Do lutego 1982 r. w obozach dla internowanych znalazło się 6647 osób. W kwietniu 

zwolniono część z nich, w lipcu wypuszczono kobiety, ale wciąż zatrzymywano nowe 
osoby. W marcu władze, aby pozbyć się niewygodnych działaczy „Solidarności”, zapropo-
nowały osobom zatrzymanym wyjazd z kraju. Według oficjalnych danych do końca 1982 
r. przez różne ośrodki internowania przewinęło się ponad 10 tysięcy osób.  Wśród zatrzy-
manych znaleźli się m.in. członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, związkowi 
eksperci, członkowie i pracownicy biur zarządów regionów, większych komisji zakłado-
wych, naukowcy, literaci, artyści, a także inni działacze opozycyjni. 31 grudnia 1982 r. 
wraz z zawieszeniem stanu wojennego zlikwidowano ośrodki internowania. Nie wszyscy 
jednak uzyskali wolność, niektórym zamieniono internowanie na uwięzienie. 
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Nie oddamy Sierpnia
Stan wojenny nie zdusił woli walki Polaków o zdobycze Sierpnia. I choć de-

monstracje, które organizowano w tamtym czasie, miały najczęściej dramatyczny 
przebieg, nie zniechęcało to rodaków do manifestowania oporu wobec władzy. De-
monstracje organizowano w różnych miastach Polski, zomowcy mieli więc „pełne 
ręce roboty”. Szczególnie tragicznie przebiegła manifestacja w Lubinie, którą zorga-
nizowano w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Kiedy zomowcy 
rozbili demonstrację, wyruszyli na miasto, by strzelać ostrą amunicją i petardami. 
Strzelali wtedy do wszystkich, którzy znajdowali się na ulicach. Zginęły wówczas 
trzy osoby, osiem zaś postrzelono.
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1984

Zło dobrem zwyciężaj
„Przyjąć dobrowolnie cierpienie za drugiego człowieka to coś więcej niż tylko 

cierpieć. Na taką decyzję mogą się zdobyć tylko ludzie wewnętrznie wolni” – te słowa 
wypowiedział ks. Jerzy Popiełuszko 31 października 1982 r., nie wiedząc przecież, 
jaką śmierć zgotują mu komunistyczni oprawcy. Od wprowadzenia stanu wojennego 
ks. Jerzy był inwigilowany i szykanowany przez SB. Zarzucano mu, że czynił z ko-
ściołów miejsce szkodliwej dla interesów PRL propagandy antypaństwowej. Ksiądz 
nie przestraszył się jawnych gróźb, ale za swoją odwagę zapłacił najwyższą cenę. 
19 października 1984 r. został uprowadzony przez funkcjonariuszy SB. Jego ciało 
wyłowiono z Wisły 30 października. Dla Polaków ks. Jerzy Popiełuszko stał się mę-
czennikiem walczącym o prawdę i sprawiedliwość. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie 
na placu Piłsudskiego odbyła się msza beatyfikacyjna ks. Jerzego Popiełuszki. 

1987

Nigdy jeden przeciw drugiemu

Podczas trzeciej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1987 r. Papież Jan Paweł II 
wypowiedział symboliczne słowa, na które czekały miliony rodaków: „Solidarność 
– to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólno-
cie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu”.

1988

Nie ma wolności bez „Solidarności”

W lutym 1988 r. rząd podwyższył drastycznie ceny. Wywołało to falę protestów. 
Pierwsi zastrajkowali w kwietniu pracownicy komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. 
Potem protestowano w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. 2 maja strajk wybuchł 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Na czele Komitetu Strajkowego stanął Alojzy 
Szablewski, a potem Lech Wałęsa. Stoczniowcy, oprócz podwyżki płac, domagali 
się relegalizacji NSZZ „Solidarność”, zwolnienia więźniów politycznych oraz przy-
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jęcia do pracy zwolnionych za przekonania polityczne. Hasło strajkujących brzmiało: 
Nie ma wolności bez „Solidarności”. Strajki majowe zdławione zostały jednak przez 
oddziały ZOMO. Pozornie była to klęska, ale nie udało się władzy zdusić iskry ducha 
wolności. W sierpniu 1988 r. kraj ogarnęła druga fala protestów. Zapoczątkowali je 15 
sierpnia górnicy z kopalni Manifest Lipcowy, potem przyłączyło się kilkanaście kopalń 
na Górnym Śląsku. Dwa dni później strajkował również port w Szczecinie. Pierwszy 
w Trójmieście zastrajkował Port Północny. 22 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni 
Gdańskiej. Najważniejszym postulatem była legalizacja NSZZ „Solidarność”. W sierp-
niowych strajkach wzięło udział około trzydziestu zakładów w kilku województwach, 
ale popierała je ponad połowa społeczeństwa. 31 sierpnia doszło do rozmowy między 
Lechem Wałęsą i przedstawicielem władzy – gen. Czesławem Kiszczakiem. Uzgod-
niono podjęcie dalszych rozmów przy Okrągłym Stole i zakończenie strajków. 

1989
Okrągły Stół

Niektóre kręgi opozycji nie zgadzały się na negocjacje z komunistami. Przeciw-
ko dogadywaniu się z nimi protestowały przede wszystkim radykalne organizacje 
młodzieżowe, m.in. Federacja Młodzieży Walczącej. Swoje niezadowolenie ludzie 
manifestowali podczas licznych demonstracji. Były one brutalnie rozpędzane przez 
milicję. Trwały represje wobec „Solidarności” – uczestników sierpniowych strajków 
zwalniano z pracy. 1 listopada 1988 r. premier Mieczysław Rakowski podjął decy-
zję o likwidacji Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Uznano to za prowokację polityczną. 
Mimo to „Solidarność”, wybierając drogę dialogu, bez przemocy, zdecydowała się 
na negocjacje z władzą. 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. 
Strona opozycyjna uzyskała zgodę na relegalizację Związku. „Solidarność” zgodziła 
się na udział w częściowo demokratycznych wyborach do parlamentu. 

Powrót do legalnej działalności „Solidarności” 

17 kwietnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował 
NSZZ „Solidarność”. Kilkanaście dni później zebrała się w Gdańsku Krajowa Ko-
misja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”, która powołała swoje prezydium. Zwią-
zek zaczął odbudowywać swoje struktury na szczeblu zakładowym i regionalnym. 
Szok i strach, jakie wywołał stan wojenny, represje stosowane przez reżim, a także 
wewnętrzne podziały w samej opozycji spowodowały, że „Solidarność” nie mogła 
już liczyć na tylu członków, jak na początku lat osiemdziesiątych.

Głosuj na kandydatów „Solidarności”

Efektem obrad Okrągłego Stołu była decyzja o przeprowadzeniu częściowo wol-
nych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych do Senatu. Kampanię wyborczą 
kandydatów „Solidarności” organizował Komitet Obywatelski 

Zgodnie z ordynacją wyborczą obowiązującą w 1989 r. PZPR miała zapewnioną do-
minującą pozycję w Sejmie, mimo to wyniki wyborów zaskoczyły komunistów i samą 
opozycję. „Solidarność” zdobyła tyle mandatów, na ile pozwalały ustalenia Okrągłego 
Stołu: 161 w Sejmie oraz 99 w Senacie. Rok później, w maju 1990 r., odbyły się pierw-
sze po II wojnie światowej, w pełni demokratyczne wybory do samorządów terytorial-
nych. Pół roku później Polacy wybierali prezydenta. Został nim Lech Wałęsa. 

Czas na mur berliński

Swoistym symbolem zniewolenia narodów Europy Wschodniej i Środkowej 
był także mur berliński, zburzony 9 listopada 1989 r. przez mieszkańców Berlina. 
Rozpoczęło to proces jednoczenia Niemiec. Idąc za przykładem Polski, kolejne 
kraje, w których rządziły reżimy, odzyskiwały wolność. Czasem, tak jak w Rumunii, 
miały miejsce krwawe zamieszki, ale najczęściej procesy oddawania władzy przez 
komunistów przebiegały spokojnie, tak jak „aksamitna rewolucja” w Czechosłowa-
cji. Kraj ten zresztą pokojowo podzielił się na Czechy i Słowację. Najtrudniej było 
się wyzwolić narodowi litewskiemu, ukraińskiemu, białoruskiemu, estońskiemu, 
których państwa zostały wcielone do ZSRR jako republiki, lecz i ten proces nie dał 
się już zatrzymać. Zapoczątkowało to rozpad Związku Radzieckiego i całkowity 
upadek komunizmu w Europie.
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1990 – 2010

Wałęsa, Krzaklewski, Śniadek

Związek po relegalizacji liczył dwa miliony członków. W kwietniu 1990 r. 
w Gdańsku odbył się kolejny, II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
Na przewodniczącego został wybrany Lech Wałęsa. Po jego wyborze na prezydenta, 
na czele Związku stanął Marian Krzaklewski, działacz z Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. W 2002 roku przewodniczącym został Janusz Śniadek. 

Rząd czterech reform 

We wrześniu 1997 r. odbyły się wybory do Sejmu III kadencji i Senatu VI kaden-
cji. W wyborach do Sejmu Akcja Wyborcza Solidarność uzyskała 33,9 proc. głosów, 
co dało jej 201 mandatów, w Senacie otrzymała 51 miejsc. AWS stworzyła koalicję 
rządową z Unią Wolności. Na czele rządu stanął Jerzy Buzek, działacz „Solidarności” 
ze Śląska. W dziedzinie polityki zagranicznej postawiono sobie za cel przybliżenie 
Polski do struktur europejskich. Pragnąc zmodernizować kraj, rząd zdecydował się na 
wprowadzenie czterech reform: administracji, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń 
zdrowotnych i oświaty. Rząd odniósł ogromny sukces: 12 marca 1999 r. Polska zo-
stała przyjęta do NATO. Oznaczało to parasol nuklearny nad Polską ze strony państw 
Zachodu i USA oraz gwarancję, że pakt odpowie militarnie na agresję na Polskę ze 
strony innych państw. Niestety, szybkie tempo we wprowadzaniu reform w kraju spo-
wodowało znaczny spadek poparcia dla rządu Jerzego Buzka. W kolejnych wyborach 
parlamentarnych w 2001 r. AWS nie dostała się do parlamentu.

W obronie zwalnianych z pracy za przynależność związkową

Mimo przemian demokratycznych w kraju „Solidarność” wciąż musi walczyć o pra-
wa pracowników. Jednym z problemów jest szykanowanie działaczy, którzy zakładają 
związki zawodowe w zakładach pracy. Procesy w sądach trwają często zbyt długo, 
a zwolnieni pozostają bez pracy i środków utrzymania. Na szczęście są też przykłady, 
kiedy „Solidarność” wygrywa trudne procesy sądowe. W październiku 2009 r. związ-
kowcy z organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego pikietowali 
przed gdyńską centralą Interchemu w proteście przeciwko zwolnieniu z pracy przewod-
niczącego oraz siedmiu członków nowo założonej organizacji związkowej. Kilkanaście 
dni po zarejestrowaniu komisji pracodawca rozwiązał z nimi umowę o pracę. W czerwcu 
2010 r. Sąd Pracy w Gdyni przywrócił do pracy przewodniczącego.

Wciąż walczy o prawa pracowników

Polska stała się krajem demokratycznym, nie oznaczało to jednak, że zniknęły 
wszelkie problemy. „Solidarność” wielokrotnie musiała podejmować interwen-
cję w obronie godności i praw pracownika. W kwietniu 2002 r. „Solidarność” 
zaprotestowała przeciwko planom rządu ingerencji w kodeks pracy. Do Warsza-
wy przyjechało ponad 50 tysięcy związkowców. Rok później, także w kwietniu, 
„Solidarność” zorganizowała ponownie demonstrację w stolicy. Ponad 20 tysięcy 
członków Związku domagało się tworzenia nowych miejsc pracy, przestrzegania 
prawa do wynagrodzenia oraz przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytal-
nych. Wielodniową akcję protestacyjną „Solidarność” przeprowadziła w listopadzie 
2003 r. „Dni protestu” rozpoczęły się 7 listopada. Związek domagał się ochrony 
wynagrodzeń, ograniczenia bezrobocia, systemów osłonowych dla osób tracących 
pracę, w tym zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wyeliminowania szykan 
z powodu przynależności związkowej oraz realizacji postulatów zagrożonych branż 
i środowiska emerytów i rencistów. 26 listopada 50 tysięcy związkowców wyszło 
na ulicę 50 miast. 

Manifestacje „Solidarności”

W listopadzie 2006 r. członkowie „Solidarności” z sieci handlowej Real protesto-
wali przed budynkiem Sejmu. Powodem było niepodjęcie przez nowego pracodawcę 
(po zakupie sklepów od sieci Geant) negocjacji w sprawie regulaminu zatrudnienia, 
tym samym pracownicy zostali potraktowani jako element wyposażenia sklepu. 
W marcu 2008 r. kilkuset członków „Solidarności” z całej Polski demonstrowało 
przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie, żeby zwrócić uwagę na łamanie 
praw pracowniczych osób zatrudnionych w ochronie. Pokazano, że ochroniarze, 
których prawa są łamane, pilnują także budynków rządowych. Na początku 2009 
r. „Solidarność” zorganizowała szereg pikiet przeciwko zapowiadanym przez rząd 
zmianom w ustawie o emeryturach i rentach służb mundurowych. I tak np. 19 lutego 
przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku swoje niezadowolenie zamanifestowali 
pracownicy policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz Straży 
Granicznej. W marcu 2009 r. 4 tysiące pracowników koncernu Energa manifesto-
wało przed gdańską siedzibą zarządu firmy. Protestujący przyjechali z różnych od-
działów w kraju. Domagali się przestrzegania prawa pracy i prowadzenia rzetelnego 
dialogu oraz skutecznego zarządzania firmą. Wskazywali na niezwykle wysokie 
wynagrodzenia kadry kierowniczej oraz nieuzasadnione zakupy. 

Inna twarz „Solidarności”

„Solidarność” to nie tylko manifestacje w obronie praw pracowników czy likwido-
wanych zakładów pracy. Dzięki różnorodnym szkoleniom, które organizuje w swoich 
regionach Związek, wielu pracowników uzyskało nowe kwalifikacje i polepszyło swo-
ją sytuację na rynku pracy. Od kilku lat „Solidarność” realizuje programy finansowa-
ne z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nim wspartych zostało wiele różnych grup 
pracowników, którzy zyskali tym samym lepszą pozycję na rynku pracy. Wpisuje się 
to w zadania statutowe Związku, który dzięki programom unijnym może w szerokim 
zakresie przeciwdziałać bezrobociu oraz dążyć do zapewnienia pracownikom warun-
ków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W Regionie Gdańskim NSZZ „S” 
zakończono już sześć projektów, pięć kolejnych jest w trakcie realizacji. 

„Solidarność” zajmuje się także pomocą poszukującym pracy. W tym celu po-
wstało Biuro Pracy. Dzięki pomocy specjalistów, którzy m.in. pomagają przygoto-
wać aplikacje i radzą, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pracę 
znalazło wielu bezrobotnych.

Dla „Solidarności” ważne jest kształtowanie świadomości młodego pokolenia. 
W Regionie Gdańskim np. podejmowanych jest wiele działań adresowanych do 
uczniów i studentów; m.in. lekcje z najnowszej historii Polski przeprowadzane 
w szkołach, konkursy czy spotkania z młodzieżą, podczas których młodzi ludzie 
odwiedzają wystawę „Drogi do Wolności” oraz udają się pod pomnik Poległych 
Stoczniowców. Ważną inicjatywą jest utworzenie Funduszu Stypendialnego. Już od 
ośmiu lat przyznawane są stypendia dla utalentowanych uczniów, którzy z powodu 
kłopotów finansowych mają utrudniony dostęp do nauki.

(ozi)
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Tadeusz Kasperowicz 
rozpoczął pracę w Gdań-
skiej Stoczni „Remonto-
wa” w 1968 roku. To z jego 
inicjatywy na początku lat 
osiemdziesiątych zyskała ona 
imię Józefa Piłsudskiego.

Wcześniej, jako student 
Politechniki Wrocławskiej, 
miał kontakt ze stocznią, gdy 
odbywał praktyki studenckie 
na Wybrzeżu. W stoczni po-
czątkowo pracował w Sze-
fostwie Przygotowania Pro-
dukcji, w Dziale Głównego 
Technologa i Postępu Tech-
nicznego. Nie tylko zajmo-
wał się tam opracowywaniem 
technologii i instrukcji bie-
żących remontów, ale także 
konstrukcją własnych oprzy-
rządowań i prototypów. 

Później rozpoczął pracę 
na Wydziale Konserwacyj-
no-Malarskim W-10 jako 
główny specjalista ds. kon-
serwacyjno-malarskich. Zaj-
mował się tam weryfikacją 
prac malarskich, ustalaniem 
zakresu robót i technologią 
malowania. Był autorem 
wielu pomysłów racjonali-
zatorskich, realizowanych 
w „Remontowej” (m.in. do-
tyczących lepszego wykorzy-
stania urządzeń piaskujących, 

Stoją dziś przede mną ogorzali od słońca przy pracy
Z transparentem „SOLIDARNOŚĆ ZŁOTÓW”
Wzruszeni, odświętni, ale smutni tacy
Podobni ptakom gotowym do lotu.

Ktoś z tłumu żądny widowiska
Wytrąca z ich rąk transparent na ziemię,
Lecz ręka drżąca znowu drzewce ściska
I trzyma je w górze jak brzemię.

Nawet w tym miejscu na ten czas odświętny
Gdzie obok radości tak wiele rozpaczy
Wielu jest gapiów o sercach drętwych
A SOLIDARNOŚĆ niewiele dla nich znaczy.

Więc dzisiaj przed Tobą z żelaza człowieku
Chylę swą głowę – to serca potrzeba
Bo minęło przecież dopiero ćwierć wieku
A Ty musisz znów wołać: – pracy panowie, chleba!

I jeśli zaśpiewasz w rozpaczy ogromnej
„wyklęty powstań ludu ziemi”
To jednak trwasz jeszcze w wierności niezłomnej
A kto Twój los odmieni?

Tobie też zawdzięczamy robotniku młody
Że wolności nie musieliśmy mierzyć krzyżami
Niech w historii pozostaną stare groby
To Wy byliście tamtego SIERPNIA żołnierzami.

Jak mam Ci oddać ten wielki dług
Za to, że byłeś wtedy ze mną 
Jak mam przekroczyć zapomnienia próg
Niech mnie osądzi ten co nade mną.

W srebrnej poświacie w te dni sierpniowe
Księżyc po niebie przechadza się i patrzy
Pamięta inny SIERPIEŃ te dni takie Nowe
I pamięta, że tak wiele miało być inaczej.

Gdynia, 31.08.2005 r.
Krystyna Kamińska

Serce dla stoczni
W wieku 66 lat, po ciężkiej chorobie, 30 czerwca 2010 roku
zmarł TADEUSZ KASPEROWICZ.

przygotowujących kadłuby do 
malowania i przyspieszenia ich 
pracy). Publikował wiele arty-
kułów dotyczących ochrony 
środowiska w aspekcie prac 
malarskich w stoczni. Tade-
usz Kasperowicz pracował 
też m.in. nad technologią za-
bezpieczeń antykorozyjnych. 
Jarosław Flont, prezes stocz-
ni, w liście skierowanym do 
Tadeusza Kasperowicza przy 
okazji jego przejścia na eme-
ryturę podkreślał, że to m.in. 
dzięki niemu stocznia mogła 
oferować usługi na najwyż-
szym poziomie. 

Koledzy związkowcy pod-
kreślają, że nie tylko zawodo-
wo, ale wręcz duchowo Ta-
deusz Kasperowicz związany 
był ze stocznią „Remontowa”, 
pracował nie tylko dla pie-

niędzy, ale także dla dobra 
zakładu i zatrudnionych tu 
ludzi. Wspominają go jako 
człowieka o niezwykłej 
skromności i uczciwości, 
gotowości do poświęcania 
się dla innych i niesienia 
pomocy.

Tadeusz Kasperowicz 
był od 1980 roku członkiem 
Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” 
w Gdańskiej Stoczni „Re-
montowa” im. Józefa Pił-
sudskiego. Był aktywnym 
członkiem komisji także 
w stanie wojennym, uczest-
nicząc m.in. w akcjach 
udzielania pomocy finanso-
wej i organizowania wspar-
cia prawnego rodzinom osób 
represjonowanych.

Był delegatem na WZD 
Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „Solidar-
ność”, wieloletnim członkiem 
Rady Sekcji Krajowej Prze-
mysłu Okrętowego NSZZ 
,,Solidarność”. O uznaniu 
i autorytecie, jakim cieszył 
się w Komisji Międzyzakła-
dowej może świadczyć fakt, 
że w latach 1997–2009 był 
przedstawicielem „Solidar-
ności” w Radzie Nadzorczej 
stoczni.  (jw)

24 czerwca br. po raz 
kolejny EMF (Europejska 
Federacja Metalowców) 
przy współpracy z CESA 
(Organizacja Europejskich 
Stowarzyszeń Stocznio-
wych) był organizatorem 
spotkania w sprawie 
przyszłości europejskie-
go sektora okrętowego. 
Konferencję, wspieraną 
przez przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego 
Jerzego Buzka, prowadził 
eurodeputowany Cozzoli-
no Andrea. 

We wprowadzeniu do 
dyskusji stwierdził: 
– W ciągu ostat-

nich 20 lat europejski sektor 
stoczniowy przeszedł daleko 
idące zmiany strukturalne. 
Od połowy lat 70. trzech na 
czterech pracowników za-
trudnionych w stoczni zo-
stało zwolnionych. Niektóre 
kraje europejskie zupełnie 
zamknęły działalność stocz-
niową. Dziś, w około 300 

stoczniach morskich współ-
pracujących w sieci przemy-
słowej z ponad 9000 firm, za-
trudnionych jest ok. 110 tys. 
pracowników . Dodatkowo u 
podwykonawców i w firmach 
kooperujących pracuje ok. 
350 tys. osób .

Europe jsk i  p rzemys ł 
stoczniowy jest sektorem wy-
sokich technologii i istotną 
częścią przemysłu morskie-
go w Europie, który obejmuje 
wszystkie branże związane z 
szeroko rozumianym trans-
portem wodnym i obron-
nym. W celu zapewnienia 
konkurencyjności przemysłu 
stoczniowego konieczne jest 
wypracowanie i rozwój wła-
snej, europejskiej strategii 
dla sektora stoczniowego w 
kontekście ogólnej polityki 
morskiej. 

Kończąc swoją wypo-
wiedź wyraził pogląd, że to 
spotkanie przyspieszy szereg 
istotnych działań mających 
na celu szybkie rozwiązanie 
kryzysu w sektorze.

Marian Krzaklewski w 
imieniu zespołu Europejskie-
go Komitetu Społeczno-Eko-
nomicznego omówił oficjalny 
dokument zatytułowany ,,Eu-
ropejski przemysł stoczniowy 
w walce z obecnym kryzy-
sem”, stanowiący załącznik do 
sprawozdania. Jak podkreślił, 
w wielu krajach UE przemysł 
okrętowy jest kluczową gałę-
zią przemysłu, dając zatrud-
nienie nie tylko w danym 
regionie, ale i w wielu odle-
głych regionach i krajach. To 
również sektor wyróżniający 
się bardzo rozwiniętą nowo-
czesną technologią dającą 
perspektywy na rozwój i no-
woczesność, dlatego należy 
ze szczególną starannością 
poczynić wiele działań za-
pewniających utrzymanie 
istniejącego potencjału tech-
nicznego i pracowniczego. 

W dyskusji Robert Szew-
czyk, przedstawiciel Komisji 
Krajowej NSZZ ,,S”, zapro-
ponował, aby przyspieszyć 
proces decyzyjny w kon-

tekście zaproponowanych 
rozwiązań zarówno przez 
Mariana Krzaklewskiego, 
jak i innych przedstawicieli 
sektora oraz zainteresować 
tymi problemami przewod-
niczącego Parlamentu Euro-
pejskiego Jerzego Buzka. W 
uzasadnieniu podał, że pa-
tronat przewodniczącego PE 
byłby tym ogniwem spinają-
cym prace zarówno komisji, 
jak i parlamentu, nie stoso-
wano by wówczas tzw. spy-
chologii, która dała o sobie 
znać w wystąpieniach władz 
europejskich, twierdzących, 
że to nie Komisja Europejska 
powinna podjąć inicjatywę, 
a państwa członkowskie. Z 
kolei państwa członkowskie 
wskazują na brak inicjatywy 
i działań komisji. 

Uzupełniając wypowiedź 
kol. Szewczyka zasugero-
wałem, aby w tym piśmie do 
Jerzego Buzka jako uzasad-
nienie konieczności szybkich 
działań zamieścić informację 
o łącznej liczbie zagrożonych 

miejsc pracy w sektorze, 
określanej na ok. milion pra-
cowników. 

Przedstawiciel hiszpańskich 
związków zawodowych zapro-
ponował, aby w sposób zdecy-
dowany podjąć działania, wy-
muszając decyzje na szczeblu 
europejskim. W dalszej części 
dyskusji przedstawiciele Fran-
cji, Holandii i Niemiec rów-
nież poparli inicjatywę listu do 
przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego w sprawie prze-
mysłu stoczniowego. Ponadto 
Heino Bade zaproponował, 
aby wzorem manifestacji w 
Bremerhaven przeprowadzić 
akcję informacyjną o proble-
mach sektora we wszystkich 
krajach UE, poczynając np. 
od Polski, poprzez Niemcy, 
Danię, Holandię, Francję aż 
do Turcji. 

Opracował 
Krzysztof Żmuda 

Całość sprawozdania z kon-
ferencji dostępna na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl.

KONFERENCJA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 

Zainteresować Parlament Europejski problemem stoczni  
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Informacji na temat projektu udzielają
� kierownik projektu: Stanisława Gatz,  

s.gatz@solidarnosc.gda.pl
58 308 43 37, 500 207 442 

� sekretarz projektu: Małgorzata Kuźma,  
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl
58 301 71 21, 501 121 096

Informacje na temat rekrutacji przedstawicieli 
NSZZ „Solidarność”
� koordynator Maria Kościńska, 

58 308 42 25 
mkosci@solidarnosc.org.pl

Informacje dla przedsiębiorców i ich 
pracowników
� Sylwia Krysa, 58 550 94 93 

sylwia.krysa@profirma.pl
� Rafał Raczyński, 58 550 94 93 

rafal.raczynski@profirma.pl

PROJEKTU
 łowniczek s

ZARZĄDZANIE WIEKIEM – stawia sobie za cel 
poprawę środowiska pracy pracowników oraz ich 
zdolności do jej wykonywania z uwzględnieniem 
wieku. Strategia zarządzania wiekiem powinna 
uwzględniać różne potrzeby wszystkich grup wie-
kowych pracowników i wykorzystywać ich odmien-
ne możliwości, różne zasoby wiedzy i doświadcze-
nia. Szczególne miejsce w zarządzaniu wiekiem 
powinny zajmować  problemy starszych pracow-
ników i być nastawione na utrzymanie w zatrud-
nieniu osób, które przekroczyły 45 rok życia przy 
zachowaniu efektywności ich pracy.

– W mojej firmie szef powiedział, że na szkolenia 
będą kierowani przede wszystkim pracownicy, któ-
rzy nie ukończyli 50 roku życia, bo nie chce inwe-
stować w ludzi, którzy wkrótce odejdą na emeryturę. 
A ja mam 52 lata i do emerytury brakuje mi 13 lat. 
Postanowiłem się dokształcać na własną rękę, aby w 
razie czego móc udowodnić swoje kwalifikacje.

Andrzej Jamroż 

– Nie interesują mnie żadne dodatkowe kursy 
i szkolenia. Mam nadzieję, że dociągnę jakoś do 
emerytury, do której zostało mi jeszcze 5 lat. Cza-
sami się tylko boję, że każą mi pracować na kom-
puterach, o których nie mam zielonego pojęcia.

Małgorzata Sadowska 

– W mojej firmie kompetencje pracowników 
badane są co pewien okres i na ich podstawie je-
steśmy kierowani na różnego rodzaju szkolenia i 
kursy. Chętni mogą uzyskać także dofinansowanie 
do studiów, jeśli wiążą się one z podniesieniem 
kwalifikacji, które pracodawca będzie mógł wy-
korzystać. Nie ma znaczenia, ile lat ma pracownik, 
każdy ma prawo do szkoleń, jest to zapisane w 
zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Roman Owsiany

Sonda

Czy w Państwa firmie na 
szkolenia kierowani są 
pracownicy po 45 roku życia?

Zarządzanie wiekiem to takie podejście do 
pracowników, którego celem jest poprawa 
ich środowiska pracy oraz zdolności do jej 
wykonywania z uwzględnieniem ich wieku.

Szkolenia, doradztwo oraz wypracowanie 
rozwiązań praktycznych dotyczących stra-
tegii zarządzania wiekiem to główne dzia-

łania w ramach projektu „Zarządzanie wiekiem 
jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny 
przedsiębiorstw”. Realizowany jest wspólnie przez 
NSZZ „Solidarność” i firmę szkoleniowo-doradczą 
ProFirma sp. z o.o, a finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Postępujący w Polsce proces starzenia się spo-
łeczeństwa oraz bardzo niski wskaźnik zatrudnie-
nia osób 50+ będzie w przyszłości wpływał na 
adaptacyjność i konkurencyjność firm. Przewagę 
konkurencyjną uzyskają te firmy, które najwcze-
śniej przystosują swoje strategie, procedury we-
wnętrzne i politykę do nadchodzących zmian.

To, co wyróżnia projekt „Zarządzanie wie-
kiem jako czynnik zwiększający potencjał 
adaptacyjny przedsiębiorstw” to fakt, że nie 
ogranicza się on tylko do szkoleń, ale zakłada 
zainicjowanie zmian w układach zbiorowych, 
które wprowadzają w życie założenia strategii 
zarządzania wiekiem. 

Głównym celem projektu jest podniesienie 
wiedzy i umiejętności zarówno pracodawców i 
ich pracowników, jak i związkowców w zakresie 
wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przed-
siębiorstwach z terenu całej Polski.

W ramach projektu planuje się przeszkolić 
w zakresie zarządzania wiekiem:
� 2260 przedsiębiorców i przedstawicieli kadry 

zarządzającej przedsiębiorstwem oraz specja-
listów zajmujących się polityką personalną 
(1356 kobiet i 904 mężczyzn) z 560 przed-
siębiorstw

� 495 przedstawicieli NSZZ „Solidarność” (115 
kobiet i 380 mężczyzn) ze struktur krajowych, 
regionalnych oraz zakładowych 

oraz zaktywizować 
� 40 przedstawicieli NSZZ „Solidarność” (5 

kobiet, 35 mężczyzn) i 40 przedsiębiorców 
do zainicjowania zmian w zakładowych 
i ponadzakładowych układach zbiorowych, 
uwzględniających ideę zarządzania wie-
kiem.

Czas na zarządzanie wiekiem

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzanie 
wiekiem

jako czynnik zwiększający
potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw

L iczby 
� Prawie 50 proc. populacji osób w wieku 

produkcyjnym w Polsce będą stanowiły 
osoby w wieku 45+ w roku 2030

� 33 proc. wynosi w Polsce wskaźnik za-
trudnienia osób 50+

� W 91 proc. firm nie stosuje się narzędzi 
do określenia kompetencji pracowników

� 85 proc. polskich przedsiębiorców nie 
zetknęło się z zarządzaniem wiekiem

� 9 na 10 stanowisk członków zarządu 
w największych spółkach prywatnych 
w UE obejmują mężczyźni

1. Społeczne aspekty wykorzystania kwalifikacji starszych pracowników
•Starsi pracownicy na rynku pracy
•Zarządzanie wiekiem a konkurencyjność firmy
•Korzyści z wdrożenia strategii zarządzania wiekiem pracowników 
•Uwarunkowania prawne strategii zarządzania wiekiem w szczególności 

w aspekcie układów zbiorowych pracy
•Negocjacje zbiorowe

2. Strategia zarządzania wiekiem
•Cele i perspektywy strategii zarządzania wiekiem w firmie
•Strategia firmy a strategia zarządzania ludźmi, w szczególności strategia 

zarządzania wiekiem pracowników – wzajemne powiązania
•Uwarunkowania prawne strategii zarządzania wiekiem
•Strategii zarządzania wiekiem krok po kroku
•Strategia zarządzania wiekiem w realiach firmy
•Przykłady dobrych praktyk 

3. Mentoring
•Korzyści z wykorzystania potencjału 45+
•Zarządzanie wiekiem w zespołach zadaniowych
•Prezentacje dobrych praktyk
•Uwarunkowania prawne strategii zarządzania wiekiem w szczególności 

w aspekcie UZP w odniesieniu do problematyki mentoringu
•Negocjacje zbiorowe

4. Elastyczny czas pracy
•Uwarunkowania prawne sytuacji osób 45+
•Nowoczesne formy zatrudnienia – aspekty prawne i organizacyjne 
•Przygotowanie procesu przechodzenia na emeryturę: zapobieganie 

utracie wiedzy i kompetencji przez firmę
•Prezentacje dobrych praktyk
•Uwarunkowania prawne elastycznych form zatrudnienia w szczególno-

ści w aspekcie układów zbiorowych pracy
•Przygotowanie pracownika do nowej formy zatrudnienia.

 5. Proces rekrutacji i zwolnień
•Uwarunkowania prawne sytuacji osób 45+
•Charakterystyka pracowników 45+
•Rodzaje rekrutacji: wewnętrzna i zewnętrzna
•Proces rekrutacji w oparciu o platformę kompetencyjną
•Najczęstsze błędy w procesie rekrutacji i selekcji pracowników 45+
•Przygotowanie procesu przechodzenia na emeryturę
•Prezentacje dobrych praktyk
•Uwarunkowania prawne procesu rekrutacji i zwolnień w szczególności 

w aspekcie układów zbiorowych pracy

 6. Szkolenia i przegląd kwalifikacji
•Pracownicy 45+ – jak wykorzystać ich potencjał? Wykorzystanie gry 

decyzyjnej.
•Charakterystyka procesu rozwoju i szkoleń dla osób 45+
•Model zarządzania efektywnością pracy i rola szkoleń w podnoszeniu 

efektywności pracy osób 45+
•Charakterystyka procesu edukacyjnego osób 45+: potencjał i słabości
•Osoby 45+ a rynek szkoleń i aktualizacji kwalifikacji
•Uwarunkowania prawne procesu aktualizacji kwalifikacji

 7. Aktualizacja kompetencji
•Pracownicy 45+ – jak wykorzystać ich potencjał? Wykorzystanie gry 

decyzyjnej
•Charakterystyka procesu rozwoju i szkoleń w organizacji: etapy, prze-

bieg, uczestnicy procesu
•Model zarządzania efektywnością pracy i rola szkoleń w podnoszeniu 

efektywności pracy osób 45+
•Charakterystyka procesu edukacyjnego osób 45+: potencjał i słabości
•Proces analizy potrzeb i efektywności szkoleń z wykorzystaniem platfor-

my kompetencyjnej.

 We wszystkich typach szkoleń
•I blok: (15-20 min) – zarządzanie różnorodnością w kategorii wiek i płeć
•II blok (15-20 min) – przykłady dobrych praktyk dotyczące szerszego 

włączenia kobiet w realizację strategii zarządzania wiekiem.

Tematyka szkoleń
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ŚREDNIO 
1514 zł

Cytat miesiąca  ”
„

Wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w lipcu br. (bez wy-
płat z zysku) wyniosło 3419,23 zł 
i było wyższe w stosunku do czerw-
ca br. o 29,64 zł.

EMERYCI nie płacą długów

Państwowe szpitale PORTALE MEDYCZNE
bardzo popularne

E-an@lf@beci

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

37%

skargi dotyczące 
porodów

1,5 tys. rocznie 
– tyle odbywa się spraw 
sądowych  dotyczących 

błędów lekarskich

Polacy wolą państwową służbę zdrowia, bo – jak wynika z ba-
dań Gfk Polonia – 58 proc. badanych uważa, iż prywatyzacja 
szpitali i przychodni byłaby szkodliwa dla pacjentów. Sceptycyzm 
Polaków wobec prywatyzacji służby zdrowia nieznacznie wzrósł 
w ciągu ostatnich trzech lat o 3 punkty procentowe. Im starsi są 
badani, tym bardziej przeciwni są zmianom. Aż 74 proc. bada-
nych po 66 roku życia jest przeciwnych prywatyzacji, natomiast 
tylko 36 proc. badanych w wieku 15–19 lat podziela ten pogląd. 

Ponadto ponad połowa badanych (51 proc.)  uważa, że usługi 
zdrowotne świadczone przez państwową służbę zdrowia są tań-
sze, niż te w placówkach prywatnych.                                      �

ZnanyLekarz.pl to chyba naj-
popularniejszy portal tego typu. 
Tylko w czerwcu br. odwiedziło 
go 1,3 mln osób. Na portalu 
zarejestrowanych jest około 37 
tys. lekarzy z całej Polski. Każ-
dego dnia przybywa około 400 
opinii i, co ciekawe, przeważają 
wpisy pozytywnie oceniające le-
karzy. Konkurencyjny Rankingle-
karzy.pl zawiera bazę około 24 
tys. medyków. Na wszystkich 
portalach (istnieją też jeszcze 
inne) najczęściej oceniani są 
ginekolodzy i dentyści. Internet 
jednak działa bez cenzury, jest 

poza kontrolą, więc na temat 
tego samego lekarza można 
przeczytać skrajnie różne opinie 
– w przypadku pewnego gine-
kologa z Warszawy czytamy, że 
– z jednej strony jest on „wspa-
niały pod każdym względem”, 
„tylko przy nim czuję się bez-
pieczna”, „podał swój prywatny 
numer komórkowy”, ale też że 
„jest słaby”, „niekompetentny 
i nieodpowiedzialny”. Ponadto, 
jak twierdzą lekarze, to sami 
medycy często o sobie wzajem-
nie wypisują złe opinie, żeby 
pozbyć się konkurencji.        �

6,1 proc. PKB, czyli 77,6 
mld zł,  to roczne koszty ad-
ministracyjne, jakie ponoszą 
polskie firmy. Przeciętny przed-
siębiorca jedną trzecią czasu 
pracy poświęca na załatwianie 
spraw administracyjnych. Daje 
to przeciętnie prawie 23 tys. zł 

rocznie, z czego ponad 10 tys. 
zł to bezpośrednie koszty ad-
ministracyjne, czyli takie, które 
nie są związane bezpośrednio 
z działalnością przedsiębior-
stwa, wynikające z obowiązu-
jących przepisów. 

�

Jeszcze nigdy tak wielu starszych Polaków nie oddawało 
swych emerytur komornikom. Jak na razie od emeryta bardzo 
łatwo wyegzekwować dług – wystarczy wniosek o zajęcie świad-
czenia. Politycy szykują ustawę, która ma ich chronić, pomysły są 
m.in. takie, że należy podnieść kwotę wolną od egzekucji. Obec-
nie egzekucji nie podlega połowa najniższej emerytury, czyli 353 
zł. Ilu emerytów nie spłaca kredytów nie wiadomo, gdyż dokład-
nych danych nie ma ani ZUS, ani Krajowa Rada Komornicza. Wia-
domo jedynie, że zaległości w spłatach kredytów w maju 2010 r. 
to ponad 19 miliardów zł. Przypuszcza się, że komornicy w całym 
kraju ścigają kilkadziesiąt tysięcy emerytów. 

Przedstawiciele banków sygnalizują, że jeżeli nowe przepisy 
weszłyby w życie, to banki znacząco ograniczyłyby dostępność 
do kredytów dla emerytów.                                                     �

Jak wynika z raportu CBOS, 
6 milionów Polaków nie ma 
dostępu do Internetu i nie 
zamierza z niego korzystać 
w przyszłości. To połowa do-
rosłych Polaków. Są oni w ten 
sposób odcięci np. od interne-
towych kont bankowych czy 
e-faktur, które ułatwiają życie 
i po prostu oszczędzają czas. 

Trzeba w ludziach roz-
budzić potrzebę korzysta-
nia z komputera i Internetu, 
wskazać korzyści, jakie daje. 
Następnym krokiem są szkole-
nia – czyli należy pokazać, jak 
za pomocą Internetu ułatwić 
sobie życie, a potem – jak to 
zrobić. 

Jak wskazują badania 
CBOS, e-analfabeci to z reguły 
osoby starsze. Między 55 a 64 
rokiem życia z sieci korzysta 
co czwarta osoba, a powyżej 

65 roku życia to już tylko 6 
procent. To także osoby gorzej 
wykształcone: tylko co trzeci 
Polak z wykształceniem pod-
stawowym i zawodowym jest 
internautą. Również więcej 
niekorzystających z sieci miesz-
ka w małych miejscowościach. 

Konieczne jest wskazywa-
nie ludziom zysków, jakie daje 
korzystanie z sieci. Są to zyski 
realne. Jak wykazały badania 
przeprowadzone na Uniwer-
sytecie Columbia w Nowym 
Jorku, cyfrowa niekompeten-
cja oznacza nawet trzykrotnie 
niższe dochody, niższy status 
społeczny i mniejsze zainte-
resowanie polityką. W Polsce 
może nie jest to jak na razie 
aż tak wyraźne, ale w miarę 
cyfryzacji kolejnych dziedzin 
życia niekorzystający z sieci 
stracą więcej.                       �
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Właśnie tyle średnio praco-
dawcy winni są pracownikom, 
którym nie płacą na czas. To 
zaległości z I półrocza 2010. Jak 
wynika z danych Państwowej 
Inspekcji Pracy, zaległości te są 
o 19 proc. wyższe, niż w ubie-
głym roku.  Najwięksi dłużnicy 
to branża „informacji i komu-
nikacji”, czyli wydawnictwa, 
działalność filmowa. Tam średni 
dług osiągnął prawie 6 tys. zł. 
Niewiele lepiej jest w przetwór-
stwie przemysłowym i w bu-
downictwie – od 4,5 do 2 tys. 
zł. Dodajmy, że w tej niechlub-
nej czołówce znalazło się woj. 
pomorskie, obok lubelskiego, 
małopolskiego i opolskiego. 
Inspektorzy pracy w wyniku 
przeprowadzonych ponad 50 
tys. kontroli nałożyli 11,5 tys. 
mandatów i skierowali ponad 2 
tys. wniosków do sądów.       �

pod redakcją Ryszarda Kuźmy

Inflacja w lipcu br. w stosunku 
do poprzedniego miesiąca ob-
niżyła się o 0,2 proc. i wynio-
sła 3,5 proc. w skali roku.

Stopa bezrobocia w lipcu 
br. wyniosła 11,4 proc. 
i spadła w stosunku do 
poprzedniego miesiąca 
o 0,2 proc.

Bezrobocie w województwie 
pomorskim wg dostępnych 
danych z czerwca wyniosło 
11,9 proc. i spadło w stosunku 
do poprzedniego miesiąca 
o 0,3 proc.

W okresie styczeń-lipiec 
2010 oddano do użytko-
wania 74 180 mieszkań, 
o 11 proc. mniej niż 
w tym samym okresie 
ub. roku.

„Ja bym proponował, żeby rzeki trzymały się koryta, 
a politycy mniej. (...) Bo gdyby rzeki były jak politycy, to by 
się nic nie wylało.”

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Stanisław 
Żelichowski 5 maja br. w wywiadzie dla TVN 24.
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PRAWO / OŚWIATA

Przedstawiamy próbę 
podsumowania polskie-
go systemu prawnego po 
dwudziestu latach trans-
formacji ustrojowej 

Prawo 
a społeczeństwo 

Dwadzieścia lat polskiej 
transformacji ustrojowej pokaza-
ło, że stworzenie systemu praw-
nego demokratycznego państwa 
nie jest zadaniem łatwym. Z jed-
nej strony prawo, które dosto-
sowuje się do zmieniającej się 
rzeczywistości, nie potrafi za nią 
nadążyć. Z drugiej, to za pomo-
cą prawa chcemy i próbujemy 
oddziaływać na społeczeństwo. 
Tymczasem, w mojej opinii, 
podczas dwudziestu lat zmian 
w naszym kraju udało nam 
się stworzyć ogólne założenia 
systemu prawnego w obszarze 
wartości demokratycznych, jed-
nakże nie zdołaliśmy przyjąć, 
iż w naszym interesie jako spo-
łeczeństwa jest poszanowanie 
prawa czy też uznanie go za spo-
iwo funkcjonowania wspólnoty. 
Wskazana wyżej postawa po-
woduje w dalszym ciągu liczne 
nieprawidłowości – od częstego 
lekceważenia przepisów, przez 
wadliwe przyjmowanie nowych 
regulacji, po błędy organów 
władzy publicznej w stosowa-
niu prawa.

Komentarze

Cykl artykułów poświęco-
nych polskiemu systemowi praw-
nemu wzbudził zainteresowanie 
wśród Czytelników „Magazynu”. 
– Co ma zrobić obywatel, który 
widzi prawo krzywdzące, poni-
żające? Czy są dostępne jakieś 
mechanizmy, za pomocą których 
może on wpłynąć na kształt prze-
pisów prawnych? – pyta, raczej 
retorycznie, pani Kasia z Gdań-
ska. – Chciałabym wskazać na 
inne przykłady nieprzestrzega-
nia prawa, które uznajemy za 
głupie, niż tylko przechodzenie 
przy czerwonym świetle. Moja 
znajoma przez lata ukrywała się 
przed mężem, obywatelem inne-
go kraju, gdyż prawo chciało jej 
odebrać dziecko. Razi zwłaszcza 
straszna głupota prawa, które 
zna tylko sankcje. Na przykład 
wsadzanie do więzienia tzw. ali-
menciarzy, aby nie mogli zarobić 
na spłaty. Dla mnie najgorsze 
jest zarządzanie społeczeństwem 
poprzez przepisy i paragrafy, 
czyli ujmując rzecz skrótowo: 
karanie za wszystko więzieniem 
– wskazała pani Emma z Gdań-
ska. –  Proponowana przez rząd 

ustawa o przemocy w rodzinie jest 
moim zdaniem powodem do akcji 
obywatelskiego nieposłuszeństwa 
– wywnioskowała pani Danu-
ta z Gdyni. Chyba najlepszym 
podsumowaniem komentarzy 
Czytelników jest puenta przesła-
na przez pana Tomasza z Gdyni, 
który napisał: – Jako student pra-
wa podzielam tezę o konieczno-
ści szerzenia wiedzy prawniczej 
w społeczeństwie. Sądzę, że wciąż 
zdecydowanie za mało Polaków 
posiada chociażby minimum 
wiedzy o tym, jak napisać proste 
podanie czy prawidłowo wypełnić 
deklarację podatkową. 

Prawo trzeba umieć 
i chcieć wykorzystać 

Uwagi Czytelników wskazują, 
że nasz system prawny rzeczywi-
ście nie jest wolny od wad, które 
polegają chociażby na nadmiarze 
regulacji czy też braku zdrowego 
rozsądku w przyjmowaniu okre-
ślonych rozwiązań. W moim 
przekonaniu najważniejszymi 
słabościami polskiego prawa 
są: niejasność, częste zmiany, 
a przede wszystkim brak tworze-
nia norm prawnych w warunkach 
rzeczywistego dialogu społeczne-
go. Chciałbym jednakże wska-
zać nie tyle na wady prawa, co 
na wady jego adresatów. Prawo, 
chociażby najdoskonalsze, nie 
będzie skutecznym i sprawnym 
regulatorem ludzkich zachowań, 
jeżeli nie nauczymy się go wyko-
rzystywać. Trzeba w tym miejscu 
stanowczo podkreślić, iż wciąż 
jeszcze nie potrafimy w pełni 
posługiwać się możliwościami 
tkwiącymi w systemie prawa. 
Wielu Polaków bądź to z niewie-
dzy, bądź z braku przekonania do 
określonej instytucji prawnej re-
zygnuje z dochodzenia swoich 
słusznych praw. Ogromna część 
społeczeństwa jest bezsilna wo-
bec mnogości przepisów, niezro-
zumiałych zwrotów używanych 
w ustawach, rozporządzeniach 
czy nawet uchwałach rad gmin. 
Z drugiej strony można zaobser-
wować zjawisko odwrotne: wie-
le osób całkowicie niepotrzebnie 
toczy spory sądowe, wszczyna 
rozmaite postępowania praw-
ne, nie zważając na możliwość 
zawarcia kompromisu i fakt, że 
koszty postępowania sądowego 
niejednokrotnie przekraczają 
samą wartość przedmiotu sporu. 
Sądy są zasypywane powódz-
twami o zapłatę kwoty kilkuset 
złotych, prowadząc miesiącami, 
a nawet latami sprawę, którą 
mógłby rozwiązać dobry media-
tor w kilkadziesiąt minut. Warto 
raz jeszcze przemyśleć, czy rze-

czywiście wszystkie konflikty 
powinny od razu trafiać do sądu. 
Mnóstwo drobnych spraw może 
być rozwiązanych dzięki wza-
jemnym ustępstwom, umiejętno-
ściom rozstrzygania konfliktów, 
a przede wszystkim uświadomie-
niu sobie przez strony sporu, że 
czasem zawarcie ugody za cenę 
pewnych ustępstw jest po prostu 
bardziej korzystne.

Tymczasem z prawa trze-
ba korzystać, ale z rozsądkiem 
i umiejętnie. Potrzebujemy za-
tem szerokiej edukacji o podsta-
wach prawa, zwłaszcza w aspek-
tach praktycznych, chociażby 
prowadzonej w szkołach śred-
nich. Ta z kolei winna zmienić 
naszą mentalność. 

Demokracja to nie 
zawsze 50% + 1 

Moim zdaniem, istotnym 
mankamentem, rzutującym 
na całość polskiego systemu 
prawnego, jest również sposób 
tworzenia prawa, który polega 
na tym, że niejednokrotnie li-
czy się tylko zdanie większości. 
W rezultacie dochodzi do two-
rzenia regulacji prawnych, któ-
re co prawda zdobyły większość 
parlamentarną, jednakże brakuje 
im poparcia w społeczeństwie, 
wśród tzw. zwykłych obywateli. 
Bardziej demokratyczne tworze-
nie prawa zakłada wypracowanie 
określonych rozwiązań w drodze 
szerokiego dialogu, tak by jak 
najszersza część społeczeństwa 
zgodziła się z przyjmowanym 
prawem. Powinniśmy odcho-
dzić od rozumienia demokracji 
jako woli narzuconej mniejszo-
ści przez większość, na rzecz 
uwzględniania i poszanowania 
praw mniejszości przez aktual-
nie rządzącą większość. 

Trudna droga
do normalności 

Cykl artykułów poświę-
conych polskiemu systemowi 
prawnemu w dwadzieścia lat po 
transformacji ustrojowej miał 
pokazać rzeczywistą jakość na-
szego prawa, zwłaszcza z punktu 
widzenia standardów demokra-
tycznych. Już wyżej wskazane 
zastrzeżenia i wnioski wskazują, 
że polskie prawo kroczy wyjąt-
kowo krętą i wybrukowaną pro-
blemami drogą do normalności. 
By uczynić tę ścieżkę choć tro-
chę łatwiejszą należałoby także 
zmienić nasz stosunek do prawa, 
a przede wszystkim zwiększyć 
podstawową wiedzę o prawie 
w polskim społeczeństwie. 

Tomasz Snarski 

Trudna droga 
do normalności

Ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej oraz usta-
wy o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 97, poz. 801) do szkół 
wprowadzany jest stopniowo nowy przedmiot – edukacja 
dla bezpieczeństwa. W ubiegłym roku szkolnym edukację 
dla bezpieczeństwa wprowadzono w pierwszych klasach 
gimnazjalnych. Od września tego roku szkolnego przed-
miot ten będzie realizowany w pierwszych i drugich kla-
sach gimnazjum, zaś w latach następnych będzie obowiąz-
kowym przedmiotem dla wszystkich uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych.

Edukacja obronna w gimnazjach i przedmiot przysposobie-
nie obronne w szkołach ponadgimnazjalnych nastawione były 
przede wszystkim na przygotowanie uczniów na wypadek wojny. 
Natomiast na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa (który 
zastępuje edukację obronną i  przysposobienie obronne) mają 
być realizowane cele dostosowane do obecnych zagrożeń życia 
i zdrowia oraz współczesnych systemów ochrony ludności, ra-
townictwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a także 
systemów antyterrorystycznych. 

Na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie do-
wiadują się, jak postępować w razie pożaru, powodzi, wypadku 
drogowego lub ataku terrorystycznego. Uczą się między innymi, 
jak należy udzielać pierwszej pomocy, co robić w przypadku po-
parzenia, wyziębienia, zatrucia, porażenia prądem, jak zachować 
się w czasie ewakuacji szkoły.

Edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowym przedmiotem 
nauczania w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach 
(z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych) – w wymiarze jednej 
godziny tygodniowo w cyklu kształcenia.

Przy czym przedmiot ten wprowadzany jest stopniowo w po-
szczególnych latach szkolnych.

W gimnazjach:
� w roku szkolnym 2009/2010 prowadzono edukację dla bezpie-

czeństwa tylko w klasach pierwszych
� w roku szkolnym 2010/2011 będzie prowadzona w klasach 

pierwszych i drugich, zaś
� od roku szkolnego 2011/2012 – we wszystkich klasach gim-

nazjum.
W szkołach ponadgimnazjalnych edukacja dla bezpieczeństwa 

realizowana będzie od roku szkolnego 2012/2013, a do tego czasu 
uczniowie nieobjęci jeszcze tym przedmiotem, nadal będą uczest-
niczyli w zajęciach z przysposobienia obronnego.

Barbara Ellwart

OŚWIATA

Edukacja dla 
bezpieczeństwa

Kwalifikacje nauczyciela
w zakresie ratownictwa 

Nauczyciel przysposobienia obronnego i edukacji dla 
bezpieczeństwa musi ukończyć kurs w uprawnionej jedno-
stce i zdać egzamin w zakresie pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Jest on ważny przez pięć lat. Kurs kosztuje od 400 
do nawet 1500 zł.

Pomorski kurator oświaty Zdzisław Szudrowicz wyszedł na-
przeciw potrzebom nauczycieli, włączając ofertę kursu do szko-
leń realizowanych w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych 
Pomorskiego Kuratorium Oświaty (KO). Duże wsparcie w tym 
zakresie otrzymali nauczyciele dzięki Józefowi Kwidzińskiemu 
– starszemu wizytatorowi Pomorskiego KO w Gdańsku. 

W maju 2010 r. odbyło się spotkanie w siedzibie NSZZ „Solidar-
ność”, gdzie na zaproszenie Wojciecha Książka, przewodniczące-
go Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 
temat kursów i egzaminów omówili: mecenas Bogumił Soczyński, 
starszy wizytator KO Józef Kwidziński oraz Piotr Gwit – nauczyciel 
przysposobienia obronnego, dyrektor Centrum Nauki i Biznesu 
„Żak” w Gdyni. Podczas spotkania wyjaśniono wiele spraw zwią-
zanych z prawem oświatowym – dotyczącym nauczycieli przyspo-
sobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa. Efektem był list 
przewodniczącego Wojciecha Książka do nauczycieli – wyjaśniający 
sposób wprowadzania nowego przedmiotu oraz realizacji wyma-
gań kwalifikacyjnych.
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30 LAT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Rozmowa z ANDRZEJEM JANEM PIWARSKIM, 
którego wystawa „Ślady – Nadzieje – 1970 – 1980 
– 2010” została otwarta 14 sierpnia br. 
w Sali Morskiej Ratusza Głównego Miasta Gdańska. 

się jeszcze większe i jaśniejsze. 
Pomyślałem potem, że te cykle 
można połączyć i w ten sposób 
je nieraz prezentowałem.

– Przez lata mieszkał Pan 
i malował w Niemczech. Czy 
Pana twórczość nie okazała 
się zbyt hermetyczna dla za-
chodniego odbiorcy?

– Uważałem, że potrzebuję 
pewnego dystansu do bieżącej, 
bardzo gorącej rzeczywistości 
początku lat osiemdziesiątych. 
Właśnie z takiego dystansu 
zamierzałem stworzyć obrazy 
na wystawę, którą chciałem 
pokazać w połowie 1982 roku 
w Stoczni Gdańskiej. Miałem 
bardzo konkretną wizję tej 
ekspozycji, chciałem pokazać 
te płótna za zewnątrz, może na 
ogrodzeniu stoczni. Niestety, nic 
z tego nie wyszło, w Niemczech 
zastał mnie stan wojenny. Czuję 
się gdańszczaninem i zawsze tu 
wracałem. Muszę powiedzieć 
jednak, że po ogłoszeniu stanu 
wojennego miałem kilka wystaw 
na Zachodzie i moje obrazy spo-
tykały się z bardzo żywym i go-
rącym przyjęciem. Przychodziły 
tłumy. Zawsze jednak chciałem 
pokazać te obrazy w Polsce, wie-
le osób zwracało mi też uwagę, 
że tu jest ich miejsce. Dlatego 
bardzo cieszę się z tej wystawy.

na strychu, ale w mojej głowie 
wciąż „wisiało”. W końcu po 
kilku latach przyszedł bardzo 
konkretny pomysł i namalowa-
łem obraz w trzy dni. Zakupiła 
go Komisja Międzyzakładowa 
„Solidarności” w Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” im. Józe-
fa Piłsudskiego. Ubranie zostało 
wkomponowane w obraz. Takie 
wykorzystywanie pewnych 
przedmiotów, mających bardzo 
silne, emocjonalne przesłanie, 
zdarzało mi się już wcześniej. 
Jeden z takich obrazów przed-
stawia z detalami tablicę ogło-
szeń, która wisiała w siedzibie 
„Solidarności” we Wrzeszczu. 
Wkomponowałem w obraz 
jedną z ulotek, które wisiały na 
tablicy. 

– Większość prac ekspo-
nowanych na tej wystawie 
to obrazy figuratywne, re-
alistyczne, z mocnym, nie-
mal dosłownym przekazem, 
zaangażowane politycznie 
i bardzo emocjonalne. 

– Byłem zawsze zaangażo-
wany w otaczający mnie świat 
i nigdy nie pozostawałem obo-
jętny na idee. Kiedy w latach 
siedemdziesiątych wyjecha-
łem do Szwecji szokiem było 
zetknięcie się z prawdziwą, 
żywą demokracją, szacunkiem 
dla człowieka i podkreślaniem 
jego wartości. Nie wiem, czy to 
ja czekałem na „Solidarność”, 
czy też „Solidarność” na mnie, 
jednak gdy powstała oddałem 
jej całkowicie swój pędzel. 
Wtedy mogłem także dać wy-
raz mojemu zafascynowaniu 
demokracją. Nie jestem jednak 
na pewno typem reportażysty. 
Mogę w obrazie dawać wyraz 
pewnej treści, idei, tego, co roz-
grywa się wokół mnie i mieć do 
tego osobisty stosunek, ale nie 
jest to na pewno polityka. Ina-
czej byłbym tylko kiepskim pla-
kacistą. W odróżnieniu od tego 
dobre malarstwo to coś, co na-
wet mimo niemal dosłownego, 
emocjonalnego przekazu, trzeba 

Czekałem 
na „Solidarność” 

„W imię Wolności” – collage z 1983 roku.

– W Pana obrazach widać 
duże zainteresowanie histo-
rią. Skąd w ogóle wzięły się 
cykle historyczne?

– Jako młody chłopak pasjo-
nowałem się historią, chciałem 
zostać historykiem. Po latach, 
już będąc malarzem, zorien-
towałem się nagle, że dyspo-
nuję wspaniałym narzędziem 
dokumentowania czasu i jed-
nocześnie wehikułem czasu. 
Na moim malarstwie znaczące 
piętno odcisnął Grudzień 1970 
roku. Ja to wszystko widziałem, 
czułem, przeżywałem, miesz-
kając w Gdańsku. Ten dramat 
wręcz mnie bombardował. Cha-
os, strach, zniszczone budynki, 
zabici i ranni ludzie. Przy tym 
zmaganie z codziennością: 
brak pieniędzy i podwyżki cen, 
brak jedzenia, rodzina na utrzy-
maniu, małe dziecko – to rze-
czywistość, która dotykała nas 
wtedy. Jako malarz nie mogłem 
nie przelać tego wszystkiego na 
płótno. 17 stycznia 1971 miałem 
zaplanowane otwarcie wystawy 
w BWA w Gdyni. Miałem już 
przygotowane obrazy, jednak 
po Grudniu nie mogłem ich po-
kazać, sytuacja przecież zmie-
niła się kompletnie. W ekspre-
sowym tempie namalowałem 
nowe obrazy – płonący Gdańsk. 

Andrzej Piwarski.

Na wystawie wisiały jeszcze 
mokre. To były moje pierwsze 
„Ślady”, odebrane zresztą wte-
dy wspaniale. Później do tego 
cyklu włączyłem obrazy bezpo-
średnio przywołujące skojarze-
nia z grudniową tragedią – krew 
na bruku, porzucone gazety, za-
gubieni ludzie. Cykl „Nadzieje” 
zaczął powstawać w 1978 roku 
po wyborze Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. Wtedy za-
cząłem tworzyć jasne obrazy, 
świetliste. Potem wybuchła 
„Solidarność” i te nadzieje stały 

– Jak długo tworzy Pan 
jeden obraz?

– Z tym bywa różnie. Czasa-
mi człowiek wie od razu, co chce 
namalować, i obraz powstaje 
nawet w dwa dni. Ale bywa 
też inaczej. Tak jak w przypad-
ku mojego obrazu „Wzlot”. 
Po 1980 roku otrzymałem od 
mojego przyjaciela ubranie ro-
bocze, w którym strajkował on 
w Sierpniu. Od początku chcia-
łem je jakoś wykorzystać, bardzo 
dużo o tym myślałem. W końcu 
ubranie wylądowało w kartonie 

odczytywać całe życie. Tyle po-
winno być w obrazie ukrytych 
treści i znaczeń.

– Jakie ma Pan plany na 
przyszłość? W jaką stronę 
pójdzie Pana malarstwo?

– Mam przeczucie, że czeka 
mnie jeszcze jakiś impuls, któ-
ry pokaże nową drogę. Myślę, 
że spowoduje on powrót do 
moich figuratywnych prac. 
Obecnie pracuję cały czas nad 
cyklem „Ślady czasu”, zapo-

czątkowanym jakiś czas temu 
w Hiszpanii, nawiązującym do 
fresków na fasadach starych 
domów, historii i egzystencji 
człowieka. Czuję się cały czas 
młody, ciągle czekam i chłonę 
to, co mnie otacza. Zawsze 
byłem blisko człowieka i na 
pewno moje malarstwo takie 
pozostanie.

Rozmawiał 
Jarosław Wierzchołowski

14 sierpnia, w 30 rocznicę rozpoczęcia strajków w Stoczni 
Gdańskiej, w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska została otwarta 
wystawa prac Andrzeja Jana Piwarskiego, zatytułowana „Ślady 
– Nadzieje – 1970 – 1980 – 2010”. Przybyłych gości w imieniu 
organizatorów przywitali kurator wystawy Ewa Sztykiel, reprezen-
tująca Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, oraz Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Ekspozycja w ratuszu stanowi główną, ale nie jedyną część 
wystawy, część prac znajduje się w sali Akwen w siedzibie „Soli-
darności”. Prace Andrzeja Piwarskiego dopełniają inne ekspozycje 
poświęcone jubileuszowi „Solidarności” – w większości fotogra-
ficzne, pokazują to, co jest nieuchwytne i co nie odda w pełni nawet 
najwierniejsze zdjęcie. – „Ślady – nadzieje” to cykl obrazów, które 
stały się bezcenne nie tylko powodu swojego artyzmu, lecz również 
dlatego, że są znakomitym i niepowtarzalnym źródłem historycz-
nym, gdzie zostały zakodowane emocje, jakie towarzyszyły Pola-
kom w ostatnich dekadach – czytamy w katalogu do wystawy.

 – Myślę, że przynajmniej część z tych prac powinna znaleźć się 
w zbiorach naszego Związku. Jest to nasze dziedzictwo, którego nie 
powinniśmy dać sobie odebrać – mówi Mirosław Piórek, przewod-
niczący „Solidarności” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. 

(mk)

Ślady „Solidarności”
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Artysta oddaje hołd pomordowanym w 1970 roku.
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Od kilku lat przemysł okrętowy zmaga się z narastającym 
kryzysem. Ze względu na mniejszy portfel zamówień praco-
dawcy wprowadzają programy oszczędnościowe, które naj-
częściej polegają na ograniczeniu zatrudnienia. Pracownicy 
w stoczniach i firmach kooperujących mieli świadomość, 
że znaleźli się w trudnej sytuacji zawodowej. Przystąpienie 
do projektu „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób 
zatrudnionych w przemyśle stoczniowym” było jednym ze 
sposobów na radzenie sobie z utratą zatrudnienia oraz po-
mysłem na dalszą karierę. 

PROJEKT DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Już prawie na swoim

biznesplany. Dotacją finansową 
nagrodzono aż 67 pomysłów. 

Promocja biznesu 
i przedsiębiorczości

Jednym z celów projektu 
była promocja postaw przedsię-
biorczych wśród pracowników 
przemysłu stoczniowego. Oso-
by, które być może będą mu-
siały wkrótce odejść z branży, 
dzięki projektowi podwyższyły 
swoje kwalifikacje w zakresie 
prowadzenia własnego bizne-
su. Pierwotnie planowano, że 
dotację otrzyma 50 nowych 
firm, jednak dzięki pieniądzom 
z Urzędu Marszałkowskiego 
oraz oszczędnościom w reali-
zacji projektu przyznano o 17 
dotacji więcej. Stąd większa 
liczba przyznanych dotacji, 
których w sumie, po rozpatrze-
niu odwołań, było 67. Wyniki 
konkursu ogłoszono 28 lipca 

br. na witrynie projektu www.
stoczniowcy.gpnt.pl.

Inkubacja 
przedsiębiorstw

Do realizacji zespół eksper-
tów wybrał najlepsze pomysły, 
ponieważ one mają największą 
szansę na przetrwanie w re-
aliach rynku. Świeżo upieczo-
nych przedsiębiorców czeka 
teraz wyzwanie wdrożenia 
projektów w życie. Nowo 
utworzone przedsiębiorstwa, 
oprócz dotacji na założenie, 
otrzymają także wsparcie po-
mostowe, które będzie trwało 
w zależności od potrzeb od 6 
do 12 miesięcy w maksymalnej 
kwocie 1200 zł miesięcznie. 

Renata Tkaczyk

Okazja do spotkania była 
szczególna. Po roku inten-
sywnych zajęć świadec-

twa otrzymało 273 absolwentów 
szkolenia kadry menedżerskiej 
niższego szczebla, prowadzonego 
przez NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej, a współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Na spotkanie przybyli mię-
dzy innymi: marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław 
Struk, dyrektor Departamentu 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Urzędu Marszałkowskiego 
Kamila Siwak, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego „S” 
Krzysztof Dośla.

Witając gości i absolwentów 
programu Euromanager przewod-
niczący stoczniowej „Solidarno-
ści” Roman Gałęzewski zwrócił 
uwagę, że dziś jak nigdy wiemy, 
że żadna wiedza zdobywana w 
szkole czy uczelni nie wystarcza 
raz na zawsze, że trzeba wciąż  
zdobywać nowe umiejętności. 
Nowoczesnym zadaniem związ-
ków zawodowych jest organizo-
wanie dostępu do wiedzy, ogól-
nej i zawodowej, pracownikom, 
członkom związku. Kształcenie, 
uzyskiwanie nowych umiejęt-
ności jest najlepszym sposobem 
umacniania pozycji  na rynku 
pracy, w walce z bezrobociem. 
Kto tego nie docenia, nie rozumie 
współczesnych zadań, jakie stają 
przed związkami zawodowymi. 
Roman Gałęzewski podziękował 
przedstawicielom samorządu, pra-
cownikom agend Europejskiego 
Funduszu Społecznego, osobom 
prowadzącym i organizującym 
szkolenia, za wsparcie inicjatyw 
stoczniowej „Solidarności” w za-
kresie zdobywania przez pracow-
ników nowych kwalifikacji.

Rolę Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w zdobywaniu 
nowych kwalifikacji przez pra-
cowników podkreślił marszałek 
Mieczysław Struk. 

Projekt, który rozpoczął się 1 
września 2009 roku, ukończyły 

273 osoby, 101 zdobyło umie-
jętność obsługi komputera, 172 
ukończyły kursy języka angiel-
skiego i niemieckiego, zaś wszy-
scy uczestnicy programu zdobyli 
podstawową wiedzę w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi, 
prawa pracy, finansów i marke-
tingu. Każdy z nich mógł uzyskać 
indywidualne konsultacje. Wielu 
uczestników kursów językowych 
postuluje kontynuację nauki na 
kolejnym, wyższym poziomie. 
„Kurs języka angielskiego był 
rewelacyjny. Cała moja grupa 
jest zainteresowana kontynuacją” 
napisała w ankiecie jedna z uczest-
niczek szkolenia. Warto dodać, że 
wśród uczestników szkolenia pa-
nie stanowiły 50 procent.

– Mamy do czynienia z szyb-
kim rozwojem gospodarki inno-
wacyjnej, wymagającej stałego 
podnoszenia kwalifikacji – mówił 
przewodniczący Regionu Gdań-
skiego Krzysztof Dośla. – Nasz 
Związek podjął strategiczną de-
cyzję wspierania ustawicznego 
kształcenia i zdobywania nowych 
kwalifikacji przez pracowników. 
Inicjatywa „Solidarności” Stocz-
ni Gdańskiej jest poszerzana. Te 
szkolenia, wsparte certyfikatami, 
to nasz oręż w walce o zatrudnie-
nie na trudnym pomorskim rynku 
pracy.

–  Dziś finalizujemy projekt 
Euromanager, który jest symbo-
lem współcześnie rozumianej soli-
darności, bo nie tylko stoczniowcy 
wzięli w nim udział - mówił Ka-
rol Guzikiewicz, wiceprzewodni-
czący stoczniowej „Solidarności”. 
- Dzięki stoczniowej inicjatywie 
wiedzę zdobywali też pracowni-
cy z Gdyni, innych gdańskich za-
kładów, a także z Tczewa i Staro-
gardu Gd. Podobnie jest z innymi 
naszymi kolejnymi inicjatywami 
szkoleniowymi. Ich program kon-
sultujemy z kierownictwami po-
morskich zakładów, tak by trafiać 
ze szkoleniem w rzeczywiste po-
trzeby zmieniającej się produkcji.

 Jacek Mach

273 ABSOLWENTÓW PROGRAMU

Świadectwa 
Euromanagera

FO
T.

 M
A

ŁG
O

RZ
A

TA
 K

U
ŹM

A

30 lipca br. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej zaprosiła do sali Akwen wszyst-
kich, którym na sercu leży zdobywanie nowych kwalifikacji 
przez stoczniowców.

FUNDUSZE UE

Projekt, który rozpoczął 
się w ubiegłym roku, 
skierowany był do pra-

cowników przemysłu okrę-
towego mających pomysł 
na własny biznes i chcących 
go zrealizować przy wspar-
ciu funduszy pochodzących 
z Unii Europejskiej. Do pro-
jektu przystąpiło 150 osób, 
które wzięły udział w warsz-
tatach kreatywności, podczas 
których mogły zbadać swój 
potencjał i predyspozycje do 
prowadzenia własnej firmy. 

Następnym etapem były 
szkolenia, do których zakwali-
fikowało się 100 osób. W ciągu 
kilku miesięcy zapoznawały się 
one z problematyką prowadze-
nia własnej firmy i tworzenia 
biznesplanu. Następnie uczest-
nicy projektu mogli wreszcie 
przystąpić do realizacji po-
mysłów na własny biznes. Do 
komisji eksperckiej złożono 83 

Projekt w liczbach
� Do projektu przystąpiło 150 osób
� W szkoleniach wzięło udział 100 osób
� Wnioski o ocenę biznesplanu złożyły 83 osoby
� Ogółem przyznano 67 dotacji, z tego aż 57 dotacji w mak-

symalnej kwocie 40 000 zł

10 najlepszych pomysłów
 1/2.  Pomiary konstrukcji inżynierskich i urządzeń, badania 
naukowe, prace rozwojowe
 3.  Obróbka mechaniczna elementów metalowych, kon-
serwacja i naprawa samochodów
 4.  Doradztwo, badania i analizy techniczne
 5.  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budyn-
ków mieszkalnych i niemieszkalnych
 6.  Ośrodek szkolenia kierowców do egzaminu na prawo 
jazdy kategorii B
 7.  Produkcja i naprawa urządzeń hydraulicznych
 8.  Usługi elektryczne i elektrotechniczne
 9.  Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych
 10.  Realizacja projektów budowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków

Wypowiedzi byłych 
pracowników 
Stoczni Gdańsk

Krzysztof Grenda 
– Od wielu miesięcy nie 

jestem już pracownikiem 
Stoczni Gdańsk. Wiedziałem, 
że będą zwolnienia, więc 
przystąpiłem do projektu 
ułatwiającego założenie 
działalności gospodar-
czej. Początkowo chciałem 
otworzyć firmę zajmującą się 
kowalstwem, ale po konsulta-
cjach z doradcą biznesowym 
zmieniłem zamiar i urucha-
miam firmę budowlaną. Mój 
projekt został dobrze oce-
niony, otrzymałem 40 tys. zł 
dotacji, którą wydam między 
innymi na maszynę do betonu 
tzw. mixokret, służącą do 
mieszania i transportu betonu 
w pionie. 

Henryk Rychłowski
– W przeszłości plano-

wałem założyć działalność 
gospodarczą, polegającą na 
świadczeniu usług budowla-
nych, ale dopiero dzięki temu 
projektowi mogłem zacząć 
realizować swoje plany. 
Mam doświadczenie w pracy 
budowlanej, moja firma 
będzie wykonywać remonty 
mieszkań i domów, w tym 
także obecnie będące bardzo 
na czasie usługi docieplenio-
we budynków. W przyszłości 
planuję powiększenie firmy 
i zatrudnienie pracowników. 
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PRAWO

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

pn. wt. śr. czw. pt.

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

radca prawny
Iwona Jarosz- 
-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Joanna Kobus-
-Michalewska

– 8.30-
-11

O. 
Gdynia
11-17

8.30-
-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8-15 – 9-13 – 10-16

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 9-15 9-15 9-15

O. 
Gdynia
11-16

9-15

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

Biuro Prawne 

Od 16 lipca 2010 r. pracodawca musi zawierać ze szkolą-
cymi się podwładnymi umowę szkoleniową – od tego dnia 
obowiązują nowe zasady podnoszenia kwalifikacji przez 
pracowników, wprowadzone do kodeksu pracy w art. 1031 

– 1035  (ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy 
kodeks pracy oraz na podstawie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych Dz. U. nr 105 poz. 655).

od pracy. W praktyce ozna-
czało to, że urlop szkoleniowy 
mógł być udzielony na każdy 
dzień, który nie był niedzielą 
lub świętem ustawowo wol-
nym od pracy, niezależnie od 
obwiązującego pracownika 
harmonogramu czasu pracy. 
Po zmianach, nowe przepisy 
wskazują jednoznacznie, że 
urlopu szkoleniowego udziela 
się w dni, które są dla pracow-
nika dniami pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy, przez co jego urlop 
szkoleniowy będzie bardziej 
efektywnie wykorzystany.

Zobowiązania 
pracownika 
podnoszącego 
kwalifikacje

W określonych sytuacjach 
pracownik podnoszący kwa-
lifikacje zawodowe jest obo-
wiązany do zwrotu kosztów 
poniesionych przez pracodawcę 
na ten cel z tytułu dodatkowych 
świadczeń, w wysokości propor-
cjonalnej do okresu zatrudnienia 
po ukończeniu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych lub 
okresu zatrudnienia w czasie ich 
podnoszenia. Będzie tak, gdy:
1. bez uzasadnionych przy-

czyn nie podjął podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych 
albo przerwał podnoszenie 
kwalifikacji 

2. w trakcie podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych lub po 
jego ukończeniu, w termi-
nie określonym w umowie 
o podnoszenie kwalifikacji, 
nie dłuższym niż 3 lata: 

• firma rozwiązała z nim sto-
sunek pracy bez wypowie-
dzenia z jego winy 

• rozwiązał stosunek pracy za 
wypowiedzeniem (nie doty-

czy to sytuacji gdy pracownik 
rozwiązał umowę z powodu 
mobbingu – art. 943 k.p.) 

• rozwiązał stosunek pra-
cy bez wypowiedzenia na 
podstawie art. 55 (szkodli-
wy wpływ pracy na zdro-
wie pracownika) lub art. 
943 (mobbing), mimo bra-
ku przyczyn określonych 
w tych przepisach. 

Inne przepisy

W przypadku, gdy pracownik 
zdobywa lub uzupełnia wiedzę 
i umiejętności na zasadach in-
nych, niż określone w art. 1031 
– 1035 k.p. pracodawca może, 
ale nie musi przyznać mu:
1. zwolnienie z całości lub 

części dnia pracy bez za-
chowania prawa do wyna-
grodzenia 

2. urlop bezpłatny w wymiarze 
ustalonym w porozumieniu 
zawartym między praco-
dawcą i pracownikiem. 

Kwota świadczeń przy-
znanych przez firmę na 
podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracowni-
ków wolna od podatku! 

Na podstawie  nowych 
przepisów wolna od podatku 
dochodowego będzie wartość 
świadczeń przyznanych zgod-
nie z odrębnymi przepisami 
przez pracodawcę na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych 
pracowników, z wyjątkiem wy-
nagrodzeń otrzymywanych za 
czas zwolnienia z całości lub 
części dnia pracy oraz za czas 
urlopu szkoleniowego (zosta-
nie zmienione brzmienie art. 
21 ust. 1 pkt 90 updopf). 

Maria Szwajkiewicz

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych: nowe zasady
albo za jego zgodą (art. 103 1 § 
1 kodeksu pracy). Z przepisów 
zniknęło rozróżnienie form edu-
kacji na szkolne i pozaszkolne.

Uprawnienia pracownia 
podnoszącego 
kwalifikacje

Pracownikowi podnoszą-
cemu kwalifikacje zawodowe 
przysługują:
1. urlop szkoleniowy 
2. zwolnienie z całości lub czę-

ści dnia pracy, na czas nie-
zbędny, by punktualnie przy-
być na obowiązkowe zajęcia 
oraz na czas ich trwania. 
Za czas urlopu szkolenio-

wego oraz za czas zwolnienia 
z całości lub części dnia pracy 
pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia.

Dodatkowe świadczenia 
związane z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych (np. 
pokrycie chociażby częściowe 
kosztów kształcenia, przejaz-
dów, podręczników itp. zależą 
już od woli pracodawcy).

Wymiar urlopu 
szkoleniowego

Urlop szkoleniowy przy-
sługuje pracownikowi w wy-
miarze:
1. 6 dni – jeśli przystępuje on 

do egzaminów eksterni-
stycznych 

2. 6 dni – gdy przystępuje do 
egzaminu maturalnego 

3. 6 dni – gdy przystępuje do 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe 

4. 21 dni w ostatnim roku stu-
diów – na napisanie pracy 
dyplomowej oraz przygoto-
wanie się i przystąpienie do 
egzaminu dyplomowego. 
Dotychczas urlop szko-

leniowy był udzielany w dni 
robocze, czyli wszystkie dni, 
które nie są ustawowo wolne 

Aktualne przepisy regulu-
jące podnoszenie przez 
pracowników kwalifika-

cji zawodowych zostały zmie-
nione wskutek wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z dnia 
31.03.2009 r. (K 28/08), w któ-
rym stwierdzono niekonstytu-
cyjność art. 103 kodeksu pracy, 
upoważniającego ministrów 
edukacji i pracy do wydawania 
rozporządzenia odnośnie podno-
szenia kwalifikacji zawodowych 
przez pracowników i nie zawie-
rał on przy tym wytycznych re-
gulujących jego treść.

Kogo obowiązują 
nowe zasady? 

Nowe zasady dotyczą pra-
cowników, którzy rozpoczęli 
podnoszenie kwalifikacji po 15 
lipca 2010 r. Natomiast do tych, 
którzy rozpoczęli podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych wcze-
śniej, mają zastosowanie przepisy 
regulujące zasady i warunki pod-
noszenia kwalifikacji zawodo-
wych przez pracowników, obo-
wiązujące przed 11 kwietnia 2010 
r. Są to przepisy rozporządzenia 
MEN i MPiPS z 12 października 
1993 r. w sprawie zasad i warun-
ków podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i wykształcenia 
ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 
103, poz. 472 ze zm.). 

Umowa między 
pracodawcą 
a pracownikiem 

Z nowych przepisów wynika, 
że pracownik i pracodawca są 
zobowiązani zawrzeć pisemną 

umowę dotyczącą podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, która 
będzie regulować zasady obowią-
zujące w tym zakresie obie strony 
(dotychczas zawarcie takiej umo-
wy nie było obowiązkowe).

Nie ma obowiązku zawie-
rania z pracownikiem umowy 
o podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych w sytuacji, gdy 
pracodawca nie zamierza zo-
bowiązać pracownika do po-
zostawania w zatrudnieniu po 
ukończeniu podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych. Może 
jednak się zdarzyć, że działania 
szefa ułatwiające pracowniko-
wi podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych zostaną poczy-
tane za dorozumianą zgodę na 
szkolenie (np. gdy zwolni pra-
cownika z części dnia pracy na 
udział w zajęciach i nie obniży 
z tego tytułu wynagrodzenia). 
W konsekwencji pracownik 
mógłby dochodzić na drodze 
sądowej przyznania pozosta-
łych przywilejów związanych 
z podnoszeniem kwalifikacji. 
Dlatego wskazane jest okre-
ślenie wzajemnych praw i obo-
wiązków na piśmie, w formie 
umowy lub porozumienia.

Umowa o podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych zawarta 
z pracownikiem nie może za-
wierać postanowień mniej ko-
rzystnych dla pracownika niż 
wynikające zasady z przepisów 
art. 1031 – 1036 kodeksu pracy.

Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracownika nowe 
przepisy określają jako zdoby-
wanie lub uzupełnianie wiedzy 
i umiejętności przez pracow-
nika, z inicjatywy pracodawcy 

12 lipca br. Trybunał Kon-
stytucyjny uznał, że czło-
nek związku zatrudniony 
na czas określony, który 
stracił pracę z naruszeniem 
przepisów, może żądać 
przywrócenia do pracy. 

Do tej pory taką możliwość 
mieli tylko pracownicy za-

trudnieni na czas nieokreślony. 
Trybunał Konstytucyjny zajął się 
tym tematem na wniosek Sądu 
Rejonowego w Pabianicach, 
gdzie toczyła się sprawa Micha-
ła Sz., który został zwolniony po 
tym, jak poinformował  praco-
dawcę o powstaniu organizacji 
związkowej. Sędzia z Pabianic 
uznała, że nie może wydać wy-

roku bez interpretacji przepisów 
przez trybunał. 

Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że przewidziana w art. 
32 ust. 1 ustawy o związkach za-
wodowych ochrona trwałości 
stosunku pracy działaczy związ-
kowych odnosi się do wszystkich 
stosunków pracy, bez względu na 
podstawę ich nawiązania (umo-
wa o pracę, powołanie, mianowa-
nie, wybór, spółdzielcza umowa 
o pracę). Nie ma również zna-
czenia, czy stosunek pracy został 
nawiązany na czas nieokreślony, 
czy też określony, ani też w jakim 
wymiarze czasu pracy pracownik 
jest zatrudniony. 

Trybunał podkreślił, że 
ochrona trwałości stosunku 

Korzystny wyrok trybunału
pracy, poprzez przywrócenie 
do pracy, umożliwia działa-
czom prowadzenie działalności 
związkowej, a w konsekwencji 
realizację prawa do zrzeszania 
się w związki zawodowe. Try-
bunał uznał, że ograniczenie 
zakresu roszczeń – przysługu-
jących pracownikowi zatrud-
nionemu na podstawie umowy 
na czas określony, któremu 
wypowiedziano umowę z na-
ruszeniem ustawy o związkach 
zawodowych – jedynie do od-
szkodowania (z pominięciem 
roszczenia o przywrócenie do 
pracy) jest niezgodne z kon-
stytucją. 

Orzeczenie jest na www.
tk.gov.pl                              �
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Pytania do prawnika§
Pracownik zatrudniony 
jest na podstawie umo-
wy na czas nieokreślony. 
W czerwcu 2010 r. ukoń-
czył 61 lat, natomiast 
prawo do świadczenia 
emerytalnego nabędzie 
w wieku 65 lat. Czy pra-
codawca może zwolnić go 
powołując się na likwida-
cję stanowiska pracy?

Zgodnie z art. 39 k.p. praco-
dawca nie może wypowiedzieć 
umowy o pracę pracownikowi, 
któremu brakuje nie więcej niż 
4 lata do osiągnięcia wieku eme-
rytalnego, jeżeli okres zatrud-
nienia umożliwia mu uzyskanie 

Czy spadkobierca, który 
pod wpływem błędu nie 
złożył w wymaganym 
terminie żadnego oświad-
czenia o przyjęciu lub od-
rzuceniu spadku, może 
uchylić się od skutków 
prawnych niezachowania 
terminu?

Oświadczenie o przyjęciu 
lub odrzuceniu spadku jest 
jednostronną czynnością praw-
ną, do której zasadniczo mają 
zastosowanie ogólne przepisy 
o wadach takiego oświadcze-
nia woli. Artykuł 1019 k.c. 
reguluje możliwość uchyle-
nia się od skutków prawnych 
oświadczenia złożonego pod 
wpływem błędu.

Konstrukcja uchylenia się 
od skutków prawnych zło-
żonego pod wpływem błędu 
oświadczenia o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku dotyczy sy-

prawa do emerytury z osiągnię-
ciem tego wieku. W orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego 
przyjęto, że zakaz z art. 39 k.p. 
obejmuje też pracowników za-
trudnionych w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze, którym brakuje 
wskazanego w tym przepisie 
okresu do uzyskania ustawowo 
obniżonego wieku emerytalne-
go. Ponadto, gdy dalszy okres 
zatrudnienia umożliwia im 
uzyskanie prawa do emerytury 
z osiągnięciem niższego wie-
ku emerytalnego (por. wyrok 
Sądu Najwyższego z 28 mar-
ca 2002 r., I PKN 141/2001, 
OSNP 2004/5 poz. 86)

Przerwanie wypoczynku 
pracownika może być 
przykrą niespodzianką. 
Czy pracodawcy przysłu-
guje takie uprawnienie?

Pracownik w okresie urlopu 
wypoczynkowego nie pozosta-
je w dyspozycji pracodawcy 
i może swobodnie korzystać 
z przysługującego mu czasu 
wolnego. Jednak nawet wów-
czas pracodawcy przysługują 
wobec niego pewne uprawnie-
nia. Jednym z nich jest prze-
widziana w art.167 kodeksu 
pracy możliwość odwołania 
pracownika z urlopu. Zgodnie 
z ww. przepisem pracodawca 
może odwołać pracownika 
z urlopu tylko wówczas, gdy 
jego obecności w zakładzie 
wymagają okoliczności nie-

Likwidacja stanowiska pracy a ochrona przedemerytalna 
Dodać trzeba, iż zakaz 

wypowiedzenia umów o pra-
cę pracownikom, o których 
mowa w omawianym prze-
pisie, odnosi się nie tylko do 
rozwiązania umowy o pracę 
za wypowiedzeniem. Obejmu-
je on również wypowiedzenie 
zmieniające (wypowiedzenie 
warunków pracy i płacy). Jed-
nakże wyjątkowo dopuszcza 
się zastosowanie wypowiedze-
nia zmieniającego w stosunku 
do tej grupy pracowników 
w sytuacjach przewidzianych 
w art. 43 k.p. oraz w art. 5 
ust. 1 ustawy z 13.03.2003 r. 
o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami 

przewidziane w chwili roz-
poczynania urlopu. Przepis 
ten stanowi wyjątek od wy-
rażonej w art. 152 k.p. zasa-
dy nieprzerwanego urlopu.
Z uprawnienia do odwołania 
pracownika z urlopu praco-
dawca może skorzystać tylko 
po wystąpieniu łącznie nastę-
pujących przesłanek: Po pierw-
sze, nastąpiły okoliczności, 
których nie można było prze-
widzieć w chwili rozpoczęcia 
urlopu wypoczynkowego bądź 
pracodawca nie mógł przewi-
dzieć konieczności obecności 
pracownika. Po drugie, powrót 
pracownika jest niezbędny dla 
zapewnienia prawidłowego 
toku pracy z uwagi na posia-
dane przez niego kwalifikacje. 
Oceny takiej zawsze dokonuje 
pracodawca samodzielnie.

Odwołanie z urlopu ma cha-
rakter polecenia, którym pra-
cownik jest związany. Zgodnie 
z  kodeksem pracy pracownik 
jest obowiązany wykonywać 
polecenia pracodawcy oraz 
dbać o dobro zakładu pracy 
i jego mienie. W przypadku od-
mowy powrotu z urlopu wypo-
czynkowego pracodawca może 
wobec pracownika zastosować 
karę porządkową, a w skraj-
nych przypadkach może odmo-
wę pracownika uznać za pod-
stawę do rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika. Pracow-
nik może skierować wtedy do 
sądu pozew o przywrócenie 
do pracy lub odszkodowanie. 
Wówczas to na pracodawcy 
spoczywać będzie obowiązek 
wykazania, iż obecność pra-

stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników 
(Dz. U. nr 90, poz. 844, z późn. 
zm.). Art. 5 ust. 5 ww. usta-
wy zabrania wypowiedzenia 
umowy o pracę pracownikom 
w wieku przedemerytalnym 
również w ramach zwolnień 
grupowych oraz w razie zwol-
nień indywidualnych z przy-
czyn niedotyczących pracow-
ników (art. 10 w zw. z art. 5 
ust. 5 u.z.g.). Dopuszczalne 
jednak będzie wypowiedzenie 
warunków pracy i płacy. Jeże-
li wypowiedzenie warunków 
pracy i płacy pracownikowi 
spowoduje obniżenie wyna-
grodzenia, przysługuje mu do-

datek wyrównawczy do końca 
okresu, w którym pracownik 
jest objęty szczególną ochroną 
stosunku pracy.

Należy pamiętać, iż zakaz 
uregulowany w art. 39 k.p. od-
nosi się nie do każdego sposo-
bu rozwiązania umowy o pracę, 
a jedynie do wypowiedzenia. 
Nieprzestrzeganie przez pra-
cownika jego obowiązków 
może być sankcjonowane roz-
wiązaniem umowy bez wypo-
wiedzenia, jeżeli ma ono cha-
rakter ciężki (zob. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 8 stycznia 
2007 r. (I PK 172/2006, LexPo-
lonica nr 1654547).

�

Odwołanie pracownika z urlopu 
cownika była niezbędna i że 
okoliczności uzasadniających 
odwołanie z urlopu nie można 
było przewidzieć przed jego 
rozpoczęciem przez pracowni-
ka. Sąd Najwyższy w uchwa-
le z dnia 9 lutego 1967 r. (III 
PZP 22/66, LexPolonica nr 
314715) uznał, iż „wypowie-
dzenie pracownikowi umowy 
o pracę w czasie, w którym po 
odwołaniu go z urlopu stawił 
się do pracy, jest dopuszczalne, 
chociażby nastąpiło w okresie, 
na który początkowo udzielono 
mu urlopu wypoczynkowego. 
Wypowiedzenie takie jest jed-
nak nieważne, jako sprzeczne 
z zasadami współżycia spo-
łecznego (…), gdy odwołanie 
z urlopu nastąpiło w celu do-
konania wypowiedzenia umo-
wy o pracę”.

Pracownikowi przysługuje 
wobec pracodawcy roszczenie 
o zwrot kosztów, jakie poniósł 
w związku z odwołaniem go 
z urlopu wypoczynkowego. 
Kodeks pracy nie określa, jakie 
koszty pracodawca ma obo-
wiązek pokryć. W literaturze 
wskazuje się, iż użycie zwrotu 
„bezpośredniego związku kosz-
tów z odwołaniem” w znaczny 
sposób zawęża odpowiedzial-
ność pracodawcy w tym zakre-
sie. Zwrotowi podlegać będą 
tylko koszty faktycznie ponie-
sione i udokumentowane przez 
pracownika, obejmujące m.in. 
koszty przejazdu, odpłatności 
za pobyt na urlopie (tak w kraju, 
jak i za granicą) oraz inne koszty 
związane z pobytem na urlopie, 
które pracownik już poniósł.

�

Na pytania odpowiada Łukasz Sulej

Prawo spadkowe
tuacji, w których pod wpływem 
błędu spadkobierca nie złożył 
żadnego oświadczenia w ter-
minie. Spadkobierca uchyla się 
więc nie od skutków prawnych 
swego oświadczenia, lecz od 
skutków biernego zachowania 
się, tj. niezłożenia oświadcze-
nia. Skuteczne uchylenie się od 
skutków niezłożenia oświad-
czenia w terminie powoduje 
wyłączenie działania fikcji. 
Dotyczy to prostego przyjęcia 
spadku lub, w konkretnych 
okolicznościach, z dobrodziej-
stwem inwentarza.

Przyjmuje się, że okre-
ślone w art. 1019 k.c. szcze-
gólne przesłanki odnoszą się 
do uchylenia się od skutków 
zarówno złożenia, jak i nie-
złożenia w terminie oświad-
czeń o przyjęciu (odrzuceniu) 
spadku przez działającego pod 
wpływem błędu spadkobiercę. 
W obu tych sytuacjach uchyle-

nie się od skutków prawnych 
powinno nastąpić przed sądem. 
Spadkobierca powinien jedno-
cześnie oświadczyć, czy i jak 
spadek przyjmuje, czy też go 
odrzuca, a skuteczność uchy-
lenia się uzależniona jest od 
zatwierdzenia przez sąd.

Niezłożenie oświadczenia 
woli pod wpływem błędu musi 
dotyczyć treści czynności praw-
nej oraz musi być on istotny 
(art. 84 § 1 i 2 k.c.). Według sta-
nowiska wyrażanego w literatu-
rze o błędzie, co do przedmiotu 
spadku, można mówić wtedy, 
gdy brak wiedzy o rzeczywi-
stym stanie majątku spadko-
wego nie jest wynikiem braku 
staranności po stronie spadko-
biercy. Okoliczność powyższa 
będzie miała miejsce również, 
gdy błąd jest usprawiedliwiony 
okolicznościami danej sprawy. 
Wskazuje się przy tym, że po-
przestanie na pozbawionym 

jakichkolwiek konkretnych 
podstaw przypuszczeniu doty-
czącym stanu majątku spadko-
wego nie może być uznane za 
błąd istotny. Takie zachowanie 
bowiem uchodzi za lekkomyśl-
ność, która nie stanowi podsta-
wy uchylenia się od skutków 
prawnych oświadczenia (nie-
złożenia oświadczenia). 

Podkreślić jednakże należy, 
iż zbadania wymaga także, czy 
istniała możliwość uzyskania 
przez spadkobierców wiedzy 
o istnieniu, a nawet podjęcie 
przez nich starań dla uzyska-
nia wiedzy o stanie spadku nie 
zapobiegłoby błędowi co do 
przedmiotu spadku, w zakresie 
istnienia tego konkretnego dłu-
gu spadkowego. Oznacza to, że 
sąd powinien wyjaśnić w każ-
dej indywidualnej sprawie, czy 
spadkobiercom można przypi-

sać takie konkretne zaniecha-
nie, którego następstwem była 
nieznajomość stanu spadku. 
Sąd Najwyższy w postano-
wieniu z dnia 30 czerwca 2005 
r. (IV CK 799/2004, Monitor 
Prawniczy 2006/16 str. 881), 
przyjął m.in., iż „podstawę 
uchylenia się przez spadko-
biercę od skutków prawnych 
niezłożenia w terminie oświad-
czenia o przyjęciu lub odrzuce-
niu spadku może stanowić błąd 
prawnie doniosły (art. 1019 § 
2   w zw. z   art. 84 § 1 zdanie 
pierwsze i § 2 k.c.). Błędem 
takim nie jest nieznajomość 
przedmiotu spadku pozostają-
ca w związku przyczynowym 
z niedołożeniem przez spad-
kobiercę należytej staranności 
w ustalaniu rzeczywistego sta-
nu majątku spadkowego”.

�
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

BRYDŻ SPORTOWY

Zwycięzca odjechał chevroletem

Obchody w Regionie Słupskim

Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego wydania „Magazynu”, 
wracamy do przebiegu demonstracji, jaka odbyła się w Człu-
chowie 30 czerwca br. W pikiecie zorganizowanej przez Za-
rząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” wzięło udział 
około tysiąca osób. Przyjechali związkowcy z regionów: 
Gdańskiego, Pomorze Zachodnie, Koszalińskiego, Pobrzeże 
i Warmińsko-Mazurskiego. Region Gdański reprezentowali 
działacze między innymi z Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, 
Stoczni Gdańsk i Stoczni Gdynia oraz Portu Gdańskiego.

Pikieta została zorganizowana w proteście przeciw łamaniu 
praw pracowniczych i szykanowaniu działaczy związkowych 
w dwóch człuchowskich spółkach – Promecie i Radpolu. 

Akcja protestacyjna zaczęła się przed Urzędem Miejskim w Człu-
chowie, gdzie burmistrzowi miasta Ryszardowi Szybajle wręczono 
petycję. W pięciu jej punktach związkowcy domagali się odstąpienia 
od stosowanych przez pracodawców obu spółek dotychczasowych 
praktyk wymierzonych przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność”. 
Burmistrz wyraził wolę zażegnania konfliktu i zaproponował rolę me-
diatora w sporze między zarządami spółek a związkowcami. – W de-
mokratycznej i wolnej Polsce po raz kolejny jesteśmy zmuszeni prote-
stować przeciwko łamaniu polskiego prawa do swobodnego zrzeszania 
się w organizacje związkowe – podkreślał przewodniczący słupskiej 
„Solidarności” Stanisław Szukała. 

W spółce Radpol spór zbiorowy zaczął się 18 grudnia ubiegłego 
roku. Głównym postulatem związkowców była podwyżka płac, na co 
zarząd firmy nie wyraził zgody. W marcu działacze związkowi na znak 
protestu przeciwko przeciągającemu się sporowi oflagowali zakład 
i za to zostali ukarani przez pracodawcę naganami z wpisem do akt, 
co było ewidentnym pogwałceniem polskiego prawa. Jeszcze tego 
samego dnia flagi związkowe zostały usunięte przez firmę zewnętrzną 
– MSU Bydgoszcz – wynajętą przez zarząd spółki.

Marek Adamski, przewodniczący „Solidarności”w Radpolu, wraz 
z sześcioma kolegami wystąpił do sądu pracy przeciwko takiemu 
traktowaniu. Firma MSU to jedna kobieta zatrudniona na stanowisku 
sprzątaczki, która za namową, jak relacjonuje Marek Adamski, jednego 
z członków zarządu spółki dała się wykorzystać do walki z członkami 
Związku. W toku postępowania przeprowadzonego przez sąd pracy 
w maju br. zawarto ugodę między sześcioma pracownikami a praco-
dawcą. Wyrok nakazał pracodawcy usunąć wpis do akt z dniem 15 
lipca br., co zostało wykonane. Osobną sprawę miał Marek Adamski 
z panią zatrudnioną przez MSU Bydgoszcz, która odbyła się 20 lipca. 
W tym wypadku również doszło do ugody. Pracodawca wyrokiem 
sądu został zobowiązany z dniem 15 sierpnia do wykreślenia nagany 
z akt, co już także wykonano. Z kolei w spółce Promet działacze za 
założenie organizacji związkowej zostali wyrzuceni z pracy. 

Po przyjęciu petycji przez burmistrza miasta protestujący przy 
akompaniamencie syren, trąbek i gwizdków udali się pod siedzibę 
Prometu, gdzie postulaty i petycję zatknięto na płocie, ponieważ nikt 
z przedstawicieli pracodawcy nie miał odwagi spotkać się z protestu-
jącymi. Tu przy wtórze oklasków i okrzyków spalono kukłę ubraną 
w kombinezon roboczy z napisem „kierownik”. Następnie demonstra-
cja przeniosła się pod Radpol, gdzie do związkowców wyszła osoba 
desygnowana do odbioru petycji w imieniu spółki. 

Cała demonstracja przebiegała w sposób pokojowy i zakończyła się 
przed Radpolem. Związkowcy na pewno byli widoczni tego dnia w Człu-
chowie i nie tylko poprzez swój ubiór zwracali uwagę mieszkańców, ale 
– co warto podkreślić – przede wszystkim przez swoją liczebność. – Ten 
protest to dopiero początek i ostrzeżenie. Jeśli nic się nie zmieni, wrócimy 
tu z jeszcze większą siłą i determinacją – podkreślili związkowcy.     �

W obronie 
związkowców

PIKIETA W CZŁUCHOWIE 30-LECIE SOLIDARNOŚCI

29 sierpnia br. Zarząd Re-
gionu Słupskiego NSZZ 
„Solidarność” zorganizo-
wał uroczystości z okazji 
Dnia Solidarności i Wolno-
ści, jak również 30 roczni-
cy podpisania Porozumień 
Sierpniowych.

Program obchodów obej-
mował odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej przy rondzie 
„Solidarności” w Słupsku, 
uroczystą mszę św. w kościele 
pod wezwaniem Najświętsze-
go Serca Jezusowego, którą 
koncelebrował ordynariusz 
diecezji  koszalińsko-ko-
łobrzeskiej ksiądz biskup 
Edward Dajczak, jak również 

festyn dla mieszkańców Słup-
ska i regionu w Parku Kultury 
i Wypoczynku.

Dzień wcześniej, wspólnie 
z burmistrzem Ustki Janem 
Olechem, Zarząd Regionu 
Słupskiego  był współor-
ganizatorem uroczystości 
poświęconej  t rzydziestej 
rocznicy powstania Związ-
ku,  jak i święta ulicy Mary-
narki Polskiej w Ustce. Tutaj 
mieszkańcy, turyści, kuracju-
sze i zaproszeni goście mogli 
przez dwa dni uczestniczyć 
w licznych pokazach i kon-
certach, jak również we mszy 
św. w kościele pw. Najświęt-
szego Zbawiciela. Z tej okazji 
w Muzeum Ziemi Usteckiej 

przygotowano wyjątkową 
wystawę pn. „30 rocznica So-
lidarności”.  Wśród licznych 
atrakcji na uwagę zasługiwał 
koncert zespołu Kozak Dance 
i Anny Chodny. 

O uśmiech uczestników 
uroczystości zadbał kabaret 
Babeczki z Rodzynkiem, nato-
miast wiele emocji dostarczyły 
pokazy tańca z ogniem, bractwa 
rycerskiego czy  sprzętu bojo-
wego 9 dywizji.  W czasie świę-
ta można było zwiedzić okręt 
Marynarki Wojennej, jak rów-
nież wziąć udział w licznych 
zabawach. Mieszkańcy i goście 
chętnie uczestniczyli w zorgani-
zowanych imprezach i chwalili 
ich wysoki poziom.             �

Od 6 do 14 sierpnia 2010 r. 
w słupskiej  hali  sportowo-wi-
dowiskowej Gryfia odbył się 
XX jubileuszowy Międzynaro-
dowy Festiwal Brydża Sporto-
wego. Organizatorem imprezy 
było Stowarzyszenie Między-
narodowego Festiwalu Brydża 
Sportowego „Solidarność”.

Zwycięzcą w klasyfikacji 
generalnej został Tomasz Go-
tard z Niemiec, który odebrał 
z rąk przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
i równocześnie przewodniczącego 
Komitetu Honorowego festiwalu 
Janusza Śniadka główną nagro-
dę, którą był samochód chevrolet 
aveo. Z okazji jubileuszowej edy-
cji organizatorzy przygotowali 
miłą niespodziankę, gdyż miło-
śnicy gry przy zielonym stoliku 
w tegorocznej imprezie mieli 
szansę na drugie auto tej samej 
marki, które zostało rozlosowa-
ne wśród uczestników grających 
w co najmniej dwunastu turnie-
jach festiwalowych. Ku uciesze 
miejscowych kibiców i graczy 
wylosował je Jacek Szutowicz 
z Koszalina, reprezentujący zespół 
„Festiwal Słupsk”. Wszystkim 
zawodnikom gratulujemy uczest-
nictwa w tegorocznym festiwalu 
i życzymy powrotu do Słupska za 
rok.                                        �
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Przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego „Solidarności” 
Stanisław Szukała wręcza nagrody zwycięzcom. 
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Pikieta w Człuchowie.
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UWAGA! Litery z kratek 
oznaczonych u dołu nume-
rami od 1 do 24 utworzą 
hasło – myśl Jana Pawła II. 

Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżówki 
z plakatem na słupie” z nr. 
6/2010. Poprawnie wyłoni-
ła hasło „Gdzie rządzi siła 
tam prawo bezsilne” pani 
Anna Tomczyk z Gdańska. 
Zapraszamy do redakcji po 
odbiór nagrody. Gratulu-
jemy.  

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA

POZIOMO
4) ugryźć, uciąć, 8) sczepie-
nie statków burtami, 9) tam 
znajdziesz skład redakcji Ma-
gazynu „S”, 10) mała misecz-
ka, 11) pływacki sprint, 12) 
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ujęcie filmowe, 14) zdobywca 
kosmosu, 17) figura szacho-
wa, 19) emisariusz, 21) dziel-
nica Gdańska, 22) miasto we 
wschodnich Niemczech nad 
Odrą, przy granicy z Polską, 

24) dzierżawi sklep, 27) okru-
chy po majątku, 28) bardzo 
ostra przyprawa, 29) właści-
ciel szynku.

PIONOWO
1) na rycerzu, 2) postępowa-
nie rozjemcze, 3) zakończenie 
rękawa, 5) instrument z korb-
ką, 6) harakiri, 7) jeść żarłocz-
nie, 12) oddaje krew, 13) pań-
ska, na pstrym koniu jeździ, 
15) pierwsza warszawianka, 
16) znawca Gogola i Puszki-
na, 18) zaraza, 20) wysyła do 
odbiorcy, 23) preludium, 25) 
sztuczka, 26) muzyka impro-
wizowana.

(kas)

Krzyżówka z bardzo ostrą przyprawą

Nazwiska w Polsce
Współcześnie nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy funk-

cjonować bez nazwiska. Jesteśmy do swego miana bardzo 
przywiązani. Dlaczego? Bo przecież to nasza nazwa rodowa, 
wspólna dla całej rodziny, dziedziczona, łącząca pokolenia.
Pierwsze nazwiska 

Nasi przodkowie początkowo stosowali tylko imiona. Dopiero 
około XV–XVI w. zaczęli dodatkowo wyróżniać królów, książęta, 
wodzów – przy pomocy przydomków, najczęściej odnoszących się 
do ich cech fizycznych. Wśród Piastów byli: Leszek Biały, Leszek 
Czarny, Bolesław Kędzierzawy. Kiedy już imiona nie wystarczały 
do identyfikacji osób (XVI–XVIII w.), wśród szlachty upowszech-
niały się przydomki, a potem nazwiska. Wraz z rozwojem miast 
pojawiły się nazwiska wśród mieszczan. Gdy w okolicy było zbyt 
wielu Janów, Pawłów, wówczas tworzono nazwiska od przydom-
ków, imion ojców; i tak, np.: syna Piotra nazywano: Piotrowski lub 
Piotrowicz, Pietraszek, a syna Stanisława – Stanisławski, Staszic, 
Stasiak albo Stachowiak.

Większość nazwisk żydowskich i chłopskich zostało usta-
lonych  dopiero przez administrację państw zaborczych.
Etymologia nazwisk

Nazwiska odimienne (od imienia ojca) stanowią w języku 
polskim dużą grupę. Są to np.: Adamiec, Jakubowski, Micha-
lec, Klemensiewicz. Zdarzają się także nazwiska pochodzące 
od imienia matki, choćby: Jadwisiak, Katarzyński i nazwiska 
równe imionom, takie jak: Jacek,  Adamy (od: Adam), Kuba 
(zdrobnienie od: Jakub).

Liczną grupę stanowią również nazwiska odmiejscowe 
i od nazw etnicznych: Mazur, Poznański, Arabski, Rusin, 
Szwed, Turek, Żmuda. Warto przyjrzeć się procesowi powsta-
wania nazwisk odmiejscowych, ponieważ zwykle najpierw 
był: Jan z Woli, Józef z Brzezia, a dopiero później: Jan Wolski, 
Józef Brzeziński. 

Wiele nazwisk zostało utworzonych od wyrazów pospo-
litych (apelatywów), np. nazw roślin lub zwierząt: Ogórek, 
Grzybowski, Lisiecki. Często nie były to nazwy przypadko-
we, ale charakteryzujące danego człowieka (przodek Niedź-
wiedzkich prawdopodobnie wykazywał się ogromną siłą) albo 
wskazujące na to, gdzie on mieszkał; przykładowo: Konieczny 
(na końcu wsi), Zarzeczny (za rzeką).

Tu trzeba przywołać także dużą grupę nazwisk powstałych 
od uprawianego zawodu lub przedmiotu związanego z tym 
zajęciem. Są wśród nich: Kowalski, Krawiec, Guzik.

Powstawały również nazwiska dwuczłonowe, przez po-
łączenie nazwiska ojca i matki lub przydomka, nazwy herbu 
z nazwiskiem (Sas-Zubrzycki).

Na przykładzie podanych nazwisk nietrudno zaobserwować, 
że w języku polskim często tworzono nazwiska przy pomocy 
przyrostków, np.: -ski, -cki (znaczna część nazwisk szlacheckich 
kończy się w ten sposób), -owicz (przyrostek charakterystyczny 
dla szlachty kresowej, a w Koronie – dla mieszczan).

Oprócz nazwisk  rodzimych istnieje w Polsce sporo na-
zwisk obcego pochodzenia (niemieckiego: Braunek, Linda, 
Schulz, rosyjskiego: Jefimow, Żukow, czeskiego: Nemeczek, 
litewskiego: Pakulnis), które uległy niekiedy nie tylko ada-
ptacji fonetycznej, ale też słowotwórczej, czego przykładem 
są: Hamerski (Hammer), Nycz (Nitz).
Prawo o nazwisku

Przez wiele lat używano nazwisk zwyczajowo, dopiero od 
XIX w. prawnie wprowadzono obowiązek posiadania nazwi-
ska. Jest ono dziedziczne oraz niezmienne w swojej formie 
słowotwórczej, fonetycznej i graficznej; np. pan Gurski nie 
może podpisywać się: Górski.

Zgodnie z prawem, nazwisko przyjmuje się po ojcu. 
Kobieta, wychodząc za mąż, przyjmuje nazwisko męża lub 
zachowuje nazwisko rodowe. Zdarza się również, że małżon-
kowie mają nazwisko podwójne. Polskie prawo dopuszcza 
także przyjęcie przez męża nazwiska żony.

Barbara Ellwart

Kultura języka

Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
przypomina o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach dla 
działaczy związkowych, ujętych w ofercie na kadencję 2010–
–2014. Prosimy komisje zakładowe o odsyłanie do nas kart 
zgłoszeniowych, które zostały rozesłane wraz z ofertą szko-
leń. Możliwe jest również wydrukowanie zarówno oferty, jak i 
karty zgłoszeniowej  ze strony internetowej www.solidarnosc.
gda.pl, które umieszczone są tam wraz z innymi informacjami 
Działu Szkoleń. Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń 
na drugie półrocze 2010 roku.

Szkolenia planowane przez Dział Szkoleń na okres wrze-
sień–grudzień 2010 r. dla działaczy z organizacji zakładowych 
Regionu Gdańskiego:

� Szkolenie PPZ–1: 27 września – 1 października, 18 – 22 
października, 15 – 19 listopada, 6 – 10 grudnia

� Szkolenie PPZ–2: 27 września – 1 października, 15 – 19 li-
stopada

� Szkolenie negocjacyjne: 18 – 22 października
� Szkolenie „Kodeks pracy”: 6 – 10 grudnia
� Szkolenie członków komisji rewizyjnych: 15 – 16 września, 

13 – 14 października
� Szkolenia skarbników: 7 – 8 października, 4 – 5 listopada
� Szkolenie „Jak korzystać z prawa” 
dla działaczy z organizacji działających przy placówkach 

oświatowych: 19 – 21 listopada.
� Szkolenie „Lider dialogu społecznego”: 20 – 23 września  

dla organizacji związkowych z terenu Oddz. Tczew, 4 – 7 
października dla organizacji związkowych z Gdańska i So-
potu, 22 – 25 listopada  dla organizacji związkowych z te-
renu Oddz. Gdynia

Przedstawione tematy przypisane do poszczególnych ter-
minów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Działu 
Szkoleń. Poza szkoleniami wskazanymi w tabeli odbywać się 
będą również inne szkolenia, o których informacja zostanie 
zamieszczona niezwłocznie po ustaleniu ich terminu.

Realizowane będą również szkolenia: pozyskiwanie no-
wych członków i funkcjonowanie rad pracowników. Termin 
uzależniony od skompletowania grupy. Prosimy o zgłaszanie 
się na poszczególne terminy szkoleń. 

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Oferta Działu Szkoleń 

Przedstawiony przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki 
Społecznej projekt, dotyczący 
obniżenia składki wpłacanej 
do OFE z 7,3 proc. do 3 proc., 
negatywnie oceniło Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „S”. 
Zmiany te są sprzeczne z refor-
mą przeprowadzoną w 1999 r., 
której celem było wprowadzenie 
systemu emerytalnego odporne-
go na demografię. Jak czytamy 
w opinii Prezydium KK NSZZ 
„S”, sytuację Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych można po-
prawić przede wszystkim przez 
zwiększenie jego przychodów, 
tj. ograniczenie zatrudnienia na 
czarno, likwidację możliwości 
podejmowania pracy w ramach 
tzw. nielegalnego samozatrud-
nienia, poprawę ściągalności 
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne czy wykluczenie możli-
wości ubezpieczenia w KRUS 
przez osoby nieprowadzące 
działalności rolniczej.  

Jednocześnie NSZZ „S” 
zauważa, że kryzys finansowy 
ujawnił potrzebę zmian w sys-
temie funkcjonowania OFE, 
czyli ograniczenia kosztów ich 
działalności, zwiększenia efek-
tywności oraz ograniczenia ry-
zyka inwestycyjnego ponoszo-
nego przez ubezpieczonych. 

�

Emerytury 
wielka 
niewiadoma



24 Nr 9/wrzesień 2010

KOŚCIÓŁ z duchem

REKLAMA

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a
502 172283, tel./fax 681-31-00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11
502 172281, tel./fax 562-22-20
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 0506 074609, 
tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

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

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

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu dodajemy 58 Tym razem na weekendowy wypad za miasto przeniesiemy się na Kociewie, które często 

traktowane jest jak ubogi krewny Kaszub. A przecież to na Kociewiu świetnie prosperowały 
majątki zamożnych obszarników ziemskich. Pod względem materialnym Kociewie zawsze 
było zamożniejsze od Kaszub. Dzisiaj kociewska kultura jest zdecydowanie mniej znana od 
kaszubskiej, dlatego proponuję odwiedzenie miejsca, o którym w przewodnikach niewiele jest 
informacji. Zapraszam do wsi Obozin z interesującym zabytkiem, kryjącym sporo tajemnic.

Na końcu wsi, wydawałoby 
się niczym niewyróżniają-
cej od innych, mieszka ko-

bieta, która zawiaduje kościelnymi 
kluczami. Przy okazji posiada dar 
opowiadania, więc chętnie wędruje 
z turystami do miejscowego ko-
ścioła położonego na niewielkim 
wzniesieniu i otoczonego przyko-
ścielnym cmentarzem. Otwieranie 
drzwi do świątyni to cała ceremo-
nia – duży klucz i stary zamek.

Nieduży, jednonawowy, 
ceglany kościół wzniesiony 
został, a raczej wznoszony 
był przez kilka stuleci. Prezbi-
terium zaliczane jest do naj-
starszej części owej budowli 
pamiętającej jeszcze czasy 
zakonu joannitów, którzy osie-
dlili się na Pomorzu Gdańskim 
pod koniec XII w. Ich główna 
siedziba znajdowała się w 
odległych od Obozina o 6 ki-
lometrów Skarszewach. Nic 
więc dziwnego, że w okolicz-
nych wioskach zaczęli budo-
wać kościoły. Jednym z nich 
jest właśnie kościół oboziński 
pod wezwaniem św. Michała 
Archanioła, patrona rycerzy.

Kościelna wieża pochodzi 
również z czasów joannitów, 
natomiast z korpusem jest 
jakoś dziwnie. Mówi się, że 
środek kościoła został wy-
budowany przez Krzyżaków, 
którzy odkupili dobra od joan-
nitów. Na podstawie kościel-
nych dokumentów tworzy się 
dosyć niejasny obraz historii 
owej świątyni. Najpierw, do 
XVI w., była ona murowana. 
Potem, na początku XVII w. 
– nie ma wzmianki ani o poża-

rze, ani o wojnie – podaje się, 
że była to budowla szachulco-
wa, czyli mówiąc potocznie 
zbudowana z pruskiego muru. 
Wreszcie w XVIII w. ponow-
nie murowana. Ustalenie więc 
daty wzniesienia kościoła jest 
niezwykle trudne.

Jeśli chodzi o wnętrze świą-
tyni, to jest ono względnie jed-
norodne: barokowo-rokokowe. 
Jednak i w tym występuje 
drobna nieścisłość. Bowiem w 
rokokowym ołtarzu umieszczo-
no znacznie wcześniejszą, bo 
późnogotycką polichromowaną 
rzeźbę Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem, zaliczaną do grupy 
„Pięknych Madonn” – wybit-
nych dzieł średniowiecznej 
snycerki pomorskiej.

Kolejną ciekawostką jest 
kamienna chrzcielnica usta-

wiona przy bocznym wejściu, 
kształtem przypominająca 
dzieło późnoromańskie, któ-
ra dzisiaj służy za kropiel-
nicę. Na koniec proponuję 
przyjrzeć się ławkom. Wyda-

wałoby się, że tylko pierwsze 
dwie mogą wzbudzić zainte-
resowanie turystów. Tylne są 
współczesne. Chociaż? Sie-
dząc z dala od ołtarza, bliżej 
konfesjonału można spotkać 
tajemniczą postać odzianą 
w czarny strój i gorliwie się 
modlącą. Nie każdy ma szan-
sę zobaczyć tę postać, a jed-
nak, jak zapewnia pani, która 
sprząta kościół, pojawia się 
ona niemal codziennie.

Domysłów dotyczących 
identyfikacji postaci jest wie-
le. Zalicza się do nich podko-
morzego pomorskiego Jana 
Loka, herbu Rogal, zmar-
łego w 1562 r. właściciela 
Obozina, o czym wspomina 
płyta nagrobna umieszczona 
w posadzce kościoła tuż przed 
ołtarzem głównym. Notabene 
od rodziny Loków przez jakiś 
czas wieś nazywała się Locken. 
Wcześniej na Obozin mówiono 
Thoomaswald, a nieco później 
Łobozin. 

Być może ową tajemniczą 
postacią jest księżna Maria 
Ogińska na Jabłonowie, żyją-
ca w XIX w., do której przyna-
leżał Obozin. Niestety, postać 
jest tak zakryta, że trudno usta-
lić jej płeć.

Interesująca jest histo-
r ia  samej  mie jscowości . 
W Słowniku Geograficznym 
Królestwa Polskiego czyta-
my, że Obozin to starożytna 
osada, bowiem na wzgórzu 
nad jeziorem, niegdyś zwa-
nym Marchel (Margel) Duży, 
a także na Grabowej Górze 
i na Łysicy znaleziono cmen-
tarzyska z grobami skrzynko-
wymi, w których znajdowały 
się urny z prochami zmar-
łych. W jednym z nich był 
brązowy kolczyk. Owe urny 
w  X I X  w.  z a k o p a n o  n a 
przykościelnym cmentarzu. 
Więcej informacji brak, aż 
do czasów nam współcze-
snych, kiedy to Obozin stał 
się miejscem lipcowego Pik-
niku Country, ale to już inna 
historia.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Kościół i cmentarz w Obozinie na Kociewiu.

Ambona w kościele 
w Obozinie.


