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Nie oddamy Sierpnia!
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O mobbingu w bibliotekach 
Zagadnienie mobbingu w instytucjach kultury 
było motywem przewodnim spotkania dwu-
stronnego zespołu partnerów społecznych ds. 
zagrożeń psychospołecznych, które odbyło się 
10 lipca w Warszawie. Temat został podjęty 
na wniosek Krajowej Sekcji Bibliotek NSZZ 
„Solidarność”, która alarmowała, że pracownicy 
bibliotek są coraz bardziej obciążeni pracą, gdyż 
ich zadania nie ograniczają się do zwykłego 
wypożyczania książek, wiążą się np. z animacją 
wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Niestety, 
dzieje się to coraz częściej kosztem ich dobrosta-
nu psychicznego. – Większa intensyfikacja pracy i
nie zawsze dobre relacje pomiędzy przełożonym 
a podwładnymi w tak małych jednostkach, jakimi 
są biblioteki, skutkują narastającymi problemami 
z mobbingiem, czasem nieuświadomionym 
– mówi Mirosław Koper, przewodniczący Krajo-
wej Sekcji Bibliotek NSZZ „Solidarność”.  

Protest pracowników 
gospodarki wodnej
Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty i
okrzyki: „Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka!”. 
Kilkuset pracowników z regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej z całej Polski zjechało do 
Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha 
Kaczyńskich, aby wyrazić swoje oburzenie 
związane z brakiem realizacji porozumienia 
zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego 
roku rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia 
o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych 
zarządów. (Więcej na str. 15.) 

Rządowy projekt ustawy 
o PIBŻ został wycofany
W lipcu wycofano z obrad Sejmu krytykowany 
przez „Solidarność” rządowy projekt ustawy o 
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. 
Związkowcy zapowiadają, że dalej będą patrzeć 
władzy na ręce, zaś strona rządowa, że reforma 
wróci w innej wersji. Zmiany zaproponowane przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wywołały 
falę krytyki nie tylko ze strony głównego inspektora 
sanitarnego, ale także członków Sekcji Krajowej Pra-
cowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych „S” 
i konsumentów. – Na chwilę odetchnęliśmy z ulgą. 
Ucieszyła nas informacja, że rządowy projekt ustawy 
o PIBŻ został wycofany z obrad Sejmu. Jest to nasz 
sukces. Nie mam wątpliwości, że krytyka ze strony 
„Solidarności”, prowadzone rozmowy oraz podjęte 
przez nas akcje protestacyjne przyczyniły się do 
zmiany decyzji rządzących – mówi Dorota Walczak, 
przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych „S”.

 „Solidarność” ostrzega przed 
prywatyzacją lasów
W ocenie leśniczej „Solidarności” przyjęta przez 
Sejm ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości 
otwiera furtkę do wolnorynkowej sprzedaży 
państwowych gruntów leśnych. Związkowcy nie 
wykluczają działań protestacyjnych. Krajowy Sekre-
tariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska 
i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” w liście do premier 
Beaty Szydło ostrzega, iż nieprecyzyjność przyjętej 
przez Sejm w dniu 20 lipca ustawy powoduje, że 
Krajowy Zarząd Nieruchomości będzie mógł przej-
mować w lasach władztwo nie tylko nad gruntami 
potrzebnymi do sytuowania na nich obiektów li-
niowych w ramach programu „Mieszkanie +”, ale 
również nad innymi gruntami leśnymi, a następnie 
w sposób dowolny wykorzystywać je np. dla 
potrzeb zabezpieczenia zaciąganych kredytów. 

Porozumienie płacowe w ZUS
Od 1 lipca płace zasadnicze wszystkich pracowni-
ków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrastają 
o 150 zł brutto. 18 lipca zakładowe organizacje 
związkowe podpisały z pracodawcą porozumie-
nie w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Na jego 
mocy osoby zatrudnione w ZUS otrzymają także 
jednorazowe wyrównanie w wysokości 900 zł 
brutto. Porozumienie nie oznacza zakończenia 
sporu zbiorowego, które związki zawodowe 
prowadzą z pracodawcą od początku czerwca 
tego roku. Pozostałe postulaty strony związkowej 
pozostają aktualne. Najważniejszy dotyczył 
wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników 
ZUS o kwotę 700 zł brutto.  

„Solidarność” pyta KE:  
Czy kobiety mają pracować  
do 65 lat?
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
wysłała pismo do szefa Komisji Europejskiej 
Jeana-Claude Junckera, które było reakcją na 
słowa wiceprzewodniczącego komisji Fransa 
Timmermansa kwestionującego zróżnico-
wanie wieku emerytalnego w Polsce. – Czy 
słowa wiceprzewodniczącego Timmermansa 
rzeczywiście kwestionują wprowadzenie 
zróżnicowanego wieku emerytalnego dla kobiet 
i mężczyzn, a jeśli tak, to czy są one oficjalnym
stanowiskiem Komisji Europejskiej? – pyta 
„Solidarność” w oficjalnym piśmie KE i prosi o
szybką odpowiedź, bo zmiany przywracające 
poprzedni wiek emerytalny wchodzą w życie 
już 1 października. Przypomnijmy. Podczas 
słynnej już konferencji prasowej z 26 lipca Frans 
Timmermans w imieniu Kolegium Komisarzy 
stwierdził: „Jedną z kwestii wzbudzających 
nasze obawy jest dyskryminacja ze względu 
na płeć poprzez wprowadzenie innego wieku 
emerytalnego dla sędziów kobiet i mężczyzn. 
Teraz wiek emerytalny jest taki sam, 67 lat, a 
wprowadzany jest różny wiek emerytalny, za-
leżny od płci. To, naszym zdaniem, narusza art. 
157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
oraz Dyrektywę 2006/54 w sprawie równości 
płci w zatrudnieniu”. Zdaniem „Solidarności” 
takie postawienie sprawy de facto kwestio-
nuje przywrócenie wieku emerytalnego oraz 
oznacza oczekiwanie KE wydłużenia wieku 
emerytalnego kobiet do 65 roku życia. Byłoby 
też zakwestionowaniem polskiej konstytucji, 
która dopuszcza zróżnicowany wiek emerytalny 
kobiet i mężczyzn.
Propozycja rządu poniżej 
oczekiwań NSZZ „Solidarność”
Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 
2018 roku do 2100 zł brutto i stawki godzinowej 
do 13,70 zł proponuje w projekcie rozporzą-
dzenia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Rząd wcześniej godził się na korektę 
w górę pensji minimalnej do 2080 zł. Podnie-
sienie płacy minimalnej do poziomu 2160 zł 
domaga się NSZZ „Solidarność”, co oznaczałoby, 
że „minimalna” osiągnęłaby pułap blisko 48 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. Przypomnijmy, że 
6 czerwca br. rząd zarekomendował podwyż-
szenie płacy minimalnej w 2018 r. do poziomu 
2080 zł brutto, czyli o 80 zł, a minimalnej stawki 
godzinowej z 13 do 13,50 zł. Już na ówczesnym 
etapie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej proponowało w czasie konsultacji, 
żeby minimalne wynagrodzenie wynosiło 
2100 zł.  Z kolei pracodawcy w Radzie Dialogu 
Społecznego proponowali, by płaca minimalna 
wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik – do 2050 
zł. Kwestia ustalenia minimalnej stawki jest wciąż 
procedowana. Ostateczną decyzję ws. minimal-
nej stawki godzinowej Rada Ministrów podejmie 
do 15 września br.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 sierpnia 2017 r. zmarł w wieku 67 lat 

ś.p.

Roman Giedrojć
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Romana 

Giedrojcia, wieloletniego działacza słupskiej „Solidarności”, polityka, 
urzędnika państwowego, posła na Sejm III kadencji w latach 2006-2008, 

zastępcy głównego inspektora pracy, od lutego 2016 r. głównego inspektora 
pracy i radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,  
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie

Psalm 128
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 sierpnia 2017 roku  

zmarł w wieku 67 lat 

ś.p.

Roman Giedrojć
główny inspektor pracy

Był Człowiekiem, który swoją pracą i zaangażowaniem świadczył, iż – jak 
nauczał św. Jan Paweł II – praca jest jednym z tych aspektów, aspektem 
odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na nowo 

domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć.
 Pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Główny inspektor pracy Roman 
Giedrojć miał 67 lat. Był przez 
swoje życie zawodowe związa-
ny ze Słupskiem. Zaangażowany 
w działalność społeczną i poli-
tyczną, zawsze z „Solidarnością”. 
Był przewodniczącym KZ NSZZ 
„S” w Państwowej Inspekcji Pracy 
w Gdańsku, posłem AWS, radnym 
Sejmiku z listy PiS. 

Jako znakomity fachowiec w dzie-
dzinie prawa pracy i warunków pra-
cy 4 lutego 2016 r. z rąk marszałka 
Sejmu Marka Kuchcińskiego odebrał 
nominację na głównego inspektora 
pracy. Stał na straży przestrzegania 
przepisów prawa pracy i traktował 
to zadanie jako misję. Upominał się 
o wypłaty minimalnej stawki godzi-
nowej, wzmocnił pozycję PIP, wal-
czył z nieuczciwą konkurencją. 

– Jest wielu uczciwych pracodaw-
ców, którzy zatrudniają wszystkich 
na umowach o pracę, ale przegrywa-
ją z konkurencją, bo drugi podmiot 
przedstawia niższą cenę w przetargu, 
z góry zakładając, że będzie zatrud-
niał ludzi na umowach śmieciowych 
lub na czarno – mówił w udzielonym 
nam przed rokiem wywiadzie.

Romana Giedrojcia wspomina 
Janusz Śniadek: – Znałem Romana 
od czasu, gdy był zastępcą głównego 

inspektora pracy. Współpracowaliśmy  
w czasach niełatwych, w których nie 
było pogody dla ludzi pracy i dla 
„Solidarności”, a on był przewodni-
czącym związku w Państwowej In-
spekcji Pracy. 

Był słownym i solidnym czło-
wiekiem. Nie było wątpliwości kogo 
mamy rekomendować na szefa PIP. 
Roman Giedrojć miał znakomite kom-
petencje i jasną wizję funkcjonowania 
inspekcji. Zostawił nam swego rodza-
ju testament, projekt ustawy o PIP. 

Składam wyrazy współczucia 
wszystkim, którzy odczuli boleśnie 
jego niespodziewane odejście. 

Odszedł Roman Giedrojć.  
Żegnamy i dziękujemy
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W numerze między innymi:
Rozmowa z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

Demokracja ma się dobrze, str. 4

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce, a ten nakazał wstrzy-
manie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Jeśli Polska tego 
nie zrobi, komisja grozi nałożeniem wysokich kar. 

Spór o kornika, batalia o puszczę, str. 7

Rozmowa z Andrzejem Gwiazdą, współtwórcą Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża, wiceprzewodniczącym MKS 
w 1980 roku, wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” do 
wprowadzenia stanu wojennego.

Prowokacja w wojnie hybrydowej, str. 8

Sierpień 1980 r. zmienił wszystko, przy udziale blisko 10 milionów 
ludzi zmaterializowała się idea solidarności. Reżim PRL próbował 
cofnąć wskazówki zegara historii, wprowadzając stan wojenny. 
Polacy głośno powiedzieli jednak: „Nie oddamy Sierpnia!”.

Nie oddamy Sierpnia! str. 10

25 sierpnia 2017 r. w Sali BHP w Gdańsku podczas debaty 
„Konstytucja dla obywateli, nie dla elit” prezydent Andrzej Duda 
rozpoczął proces konsultacji społecznych przed referendum 
planowanym na listopad 2018 r. 

Konstytucja dla ludzi, str. 12

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
we współpracy z:

Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”
Miastem Gdańsk, Europejskim Centrum Solidarności
Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

zaprasza 31 sierpnia 2017 roku na obchody 37 rocznicy 
strajków w 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność” 

Główne uroczystości w Gdańsku
 Godz. 15.00 – Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „So-

lidarność” w sali Akwen (m.in. wystąpienia; wręczenie wyróżnień; wręczenie 
stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku). 

 Godz. 17.00 – Msza św. w bazylice pw. św. Brygidy oraz złożeniekwiatów pod 
pomnikiem Księdza Prałata Henryka Jankowskiego.

 Złożenie kwiatów pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Uroczystości całego Związku odbędą się 31 sierpnia 2017 r. w Lubinie, 
gdzie podczas protestów przeciw stanowi wojennemu 31 sierpnia 1982 
roku, 35 lat temu, zostały śmiertelnie postrzelone trzy osoby: 

 śp. Michał Adamowicz, lat 28, 

 śp. Mieczysław Poźniak, lat 26, 

 śp. Andrzej Trajkowski, lat 32. 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Partnerzy:

37 rocznica strajków w 1980 roku
i powstania NSZZ „Solidarność”Powstała nowa organizacja 

związkowa w Lęborku
Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych 
w Lęborku to kolejne przedsiębiorstwo na 
Pomorzu, w którym powstała organizacja 
związkowa NSZZ „Solidarność”. Na razie 
kieruje nią Tymczasowa Komisja Zakładowa. 
Na czele TKZ w lęborskim zakładzie stoi Wal-
demar Syldatk, na co dzień mistrz zmiany hali 
traków i hali produkcji. Skarbnikiem komisji 
jest Renata Reszka zatrudniona jako pracow-
nik pomocniczy. Wcześniej działali w innym 
związku zawodowym funkcjonującym w ich 
przedsiębiorstwie, ale uznali, że nie spełnia 
to ich oczekiwań. – Tamten związek zrzeszał 
tylko pracowników z jednej grupy zawodo-
wej. My mamy ambicję łączyć wszystkich za-
trudnionych, bez względu na pion, w którym 
pracują. Już teraz do naszej organizacji należy 
21 z 50 pracowników – mówi Waldemar 
Syldatk i podkreśla, że związkowcy z „S” chcą 
zrobić coś dobrego dla wszystkich pracowni-
ków, ale też przedsiębiorstwa. – Nasz zakład 
podlega pod Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Gdańsku. Jej dyrektor Adam 
Kwiatkowski pokazał, że rozumie zasady 
dialogu społecznego i dba o dobro pracowni-
ków. Dlatego liczymy na współpracę – dodaje 
przewodniczący. Renata Reszka przekonuje, 
że ważnym powodem decyzji o powstaniu 
nowej organizacji zakładowej była tożsamość 
i historia „Solidarności”. 

Aktywny senior

Jeśli jesteś w wieku 60+ i uczestniczyłeś w 
wydarzeniach publicznych czy społecznych 
lub miałeś wpływ na nie, albo uczestniczysz 
w zajęciach sportowych – zrób zdjęcie z tej 
aktywności i wraz z krótkim tekstem wyślij 
na adres: r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl. Na 
najlepsze trzy prace czekają nagrody niespo-
dzianki, teksty i zdjęcia zostaną również opu-
blikowane na stronie internetowej Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy oraz Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w listopadzie br.

Gdańscy bibliotekarze PAN 
protestują
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Bibliotece Gdańskiej PAN złożyła petycję 
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
o nowelizację rozporządzenia z 1 marca 2011 r. 

w sprawie warunków wynagrodzenia dla pra-
cowników pomocniczych jednostek naukowych 
i innych PAN. Płace pracowników regulowane 
przez owe rozporządzenie są bowiem sprzeczne 
z kolejnym przepisem, czyli rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r., 
mówiącym o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę w wysokości 2 tys. zł. – Pracownicy PAN 
otrzymują głodowe pensje i bez nowelizacji 
tego rozporządzenia nawet formalnie nie moż-
na ich niemal w ogóle waloryzować – twierdzi 
dr Tomasz Larczyński, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w BG PAN.

W rocznicę śmierci prałata 
Henryka Jankowskiego

Członkowie oraz przedstawiciele władz 
regionalnych i krajowych NSZZ „Solidarność” 
uczcili 12 lipca pamięć ks. prałata Henryka 
Jankowskiego w siódmą rocznicę śmierci 
kapelana Związku. Po mszy świetej, która 
odprawił związkowcy złożyli kwiaty i odmó-
wili modlitwę przed sarkofagiem ks. prałata 
znajdującym się w bazylice św. Brygidy.

Służba przy grobie patrona
Są jeszcze wolne cztery terminy na rok 2018 
(27 stycznia, 25 sierpnia, 22 października i 2 
grudnia) służby przy grobie patrona Związku bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki, przydzielone dla naszego 
Regionu. – Jedenaście terminów przypadających 
na weekendy ma już obsadę. Cztery są jeszcze 
wolne. Poza tym są terminy w tygodniu. Zachęcam 
wszystkich chętnych do udziału w tej zaszczytnej 
służbie – mówi Krzysztof Żmuda, regionalny 
koordynator służby. Związkowcy z gdańskiej 
„Solidarności” najliczniej stawiali się w pierwszym 
półroczu tego roku u grobu patrona. Spośród 340 
osób z poszczególnych regionów nasz Region re-
prezentowało 69 związkowców. Kolejne regiony to 
Mazowsze i Małopolska – po 48 osób. W dniach 
15-16 lipca zaszczytną służbę przy grobie księdza 
pełniła Regionalna Sekcja Służby Zdrowia. 

Nie dajmy się obrażać
„Cyniczni gracze polityczni próbują wyko-
rzystać to święto, by siać zamęt i niepokój 
na ulicach Gdańska” – napisali w swoim 
stanowisku przedstawiciele Stowarzyszenia 
Godność. To reakcja na prowokacyjne zapro-
szenie na obchody 37 rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych, które wystosował 
pomorski KOD do NSZZ „Solidarność”. Przed-
stawiciele Stowarzyszenia Godność, które 
zrzesza działaczy NSZZ „Solidarność” i więź-
niów politycznych z lat 1980-88, zaapelowało 
do udziału w uroczystościach 31 sierpnia 
organizowanych przez „Solidarność”.

Ogólnopolskie Forum „Odbudowa i modernizacja Marynarki 
Wojennej RP” zwołane zostało na 28 czerwca br. do Gdyni. 

Dziurawa Marynarka Wojenna, str. 14

Wybory na kadencję 2018 – 2022
Kończy się ósma kadencja funkcjonowania władz związkowych. Rusza 

kampania wyborcza. 
Kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku zakłada, że 

w terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory władz 
podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, czyli delegatów na walne 
zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki 
organizacyjnej Związku i wybory władz jednostek organizacyjnych Związku. 
Mogą one odbywać się też we wcześniejszym terminie. 

W skład Regionalnej Komisji Wyborczej w Regionie Gdańskim wchodzą: 
Bożena Brauer, Stefan Gawroński, Edward Fortuna, Irena Jenda, Sławomir 
Kalwasiński, Wojciech Korytowski, Zbigniew Kowalczyk, Andrzej Netkowski, 
Wojciech Litewski, Krzysztof Prokopiuk, Zbigniew Sikorski, Roman Kuzimski 
i Eugeniusz Dosz. Przed nami około 400 zebrań wyborczych.  (asg)
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– Zacznijmy od najbardziej 
bulwersującej sprawy, a więc 
od próby zawłaszczenia obcho-
dów podpisania Porozumień 
Sierpniowych przez Komitet 
Obrony Demokracji. Osta-
tecznie wojewoda pomorski 
przyznał „Solidarności” prawo 
organizowania uroczystości 31 
sierpnia przed pomnikiem Po-
ległych Stoczniowców, jednak 
pozostał pewien niesmak.

– Wiedziałem, że prędzej czy 
później KOD czy ci pseudooby-
watele RP będą szukali konfron-
tacji z NSZZ „Solidarność”. Od 
jakiegoś już czasu przedstawi-
ciele tych środowisk starają się 
prowokować związkowców z 
„Solidarności”. Nie sądziłem 
jednak, że poważą się zakłócać 
nasze najważniejsze święto, 
rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych. W tym dniu każ-
dy powinien móc złożyć kwiaty 
pod pomnikiem. Robił to Lech 
Wałęsa czy różne inne środo-
wiska, przyjeżdżali prezydenci, 
myśmy nikomu nie zabraniali, bo 
nie mamy takiego prawa. Jednak 
nie zgadzamy się na robienie w 
pod pomnikiem różnego rodzaju 
happeningów. To miejsce jest 
uświęcone krwią stoczniowców. 
To miejsce zadumy i modlitwy.

– Czy działania środowisk 
skupionych wokół KOD-u nie 
pokazują ich pewnej bezsilno-
ści i miałkości intelektualnej. 
Nie mają pomysłu na zaist-
nienie i muszą się pod kogoś 
podczepić.

– Każdy ma prawo funkcjo-
nować w przestrzeni publicznej, 
żyjemy w państwie demokra-
tycznym, ale wykorzystywanie 
do tego chociażby takich rocznic 
jak 31 sierpnia jest wielkim nad-
użyciem i bezczelnością. Ale to 
tylko świadczy o organizatorach 
tych prowokacji – są sfrustrowa-
ni i bezsilni. Ich aktywność poli-
tyczna niczego nie wnosi, jeżeli 
chodzi o polskie społeczeństwo. 
Jeżeli jest organizacja, która na-
zywa się Komitet Obrony Demo-
kracji, to w Polsce nie ma czego 
bronić, bo demokracja ma się 
dobrze. Demokracja może być 
naszym towarem eksportowym, 
niech jadą na Białoruś bronić 
demokracji, bo tam faktycznie 
mają z nią problemy. Jestem 
zszokowany, ale to zachowanie 
pokazało prawdziwe oblicze lu-
dzi, którzy chcą przejąć ideały 
„Solidarności”, chcą przejąć 
znak „Solidarności”. Nieraz 
widzieliśmy na demonstracjach 
KOD-u flagi „Solidarności”, co 
jest wielkim nadużyciem. 

– Ale działania KOD-u 
wspiera parę osób, które za-
służyły się kiedyś dla „Soli-
darności”.

– W osiemdziesiątym roku 
do „Solidarności” należało po-
noć 10 milionów członków. Nikt 
nie odbiera zasług ludziom, któ-
rzy w czasach PRL-u byli wię-
zieni czy szykanowani za swoją 
działalność. Do teraz w naszym 
Związku jest wiele osób, które 
były internowane, więzione. 

Często są przewodniczącymi 
organizacji związkowych w za-
kładach pracy i dalej pracują na 
rzecz członków Związku. Jest 
też wielu, którzy odeszli z „So-
lidarności” w latach dziewięć-
dziesiątych i sprzeniewierzyli 
się jej ideałom. Judasz też był 
kiedyś apostołem. Przypomnę 
to, co mówił były przewodni-
czący Janusz Śniadek – egzamin 
Solidarności trzeba zdawać co-
dziennie. Niejednokrotnie prze-
wodniczący organizacji zakła-
dowych młodszego pokolenia, 
którzy teraz pracują ciężko na 
rzecz członków Związku i pra-
cowników, mają większe zasługi 
niż ci, którzy w latach osiem-
dziesiątych byli internowani, a 
później rzucali legitymacjami i 
odeszli ze związku zawodowe-
go. A do tego robią wszystko, 
aby postulaty z osiemdziesią-
tego roku nie zostały zrealizo-
wane. Dzisiaj maszerują z tymi, 
którzy kiedyś byli oprawcami 
robotników. Chcą świętować 
dzień podpisania porozumień, 
które mają za nic. Chociażby 
pierwszy postulat mówiący o 
wolnych niezależnych związ-
kach zawodowych, jak to się ma 
do manifestowania z liberałami, 
z partią Nowoczesna, która przy-
gotowała ustawę zmierzającą do 
zdelegalizowania związków za-
wodowych? Maszerują z esbe-
kami, a postulat 13 mówił jasno: 
zabrać przywileje funkcjonariu-
szom MO i SB. Realizacją wła-
śnie tego postulatu jest zabranie 
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Demokracja 
ma się dobrze 
Rozmowa z PIOTREM DUDĄ, przewodniczącym Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność”

W czasach mojej młodości modne były kawały o tzw. szczy-
tach – szczyt mądrości, szczyt głupoty, szczyt chamstwa itp. 
Zapewne szczytem bezczelności będzie można nazywać od 

teraz zaproszenie przez KOD „Solidarności” na obchody 31 sierpnia 
pod pomnik Poległych Stoczniowców i zajęcie placu Solidarności na 
cały dzień. Swoją drogą można było się po zaciekłych obrońcach de-
mokracji i swobody wyrażania poglądów tego spodziewać – w myśl 
starej orwellowskiej zasady, że „wojna jest pokojem”. Najchętniej 
owi obrońcy zarezerwowaliby całą przestrzeń publiczną od rana do 
wieczora tylko dla tych, którzy będą manifestowali pod hasłem „aby 
było tak jak było”. 

Ale oczywiście wybór daty i miejsca nie jest przypadkowy. KOD 
od początku, jeszcze pod niesławnymi rządami Mateusza Kijow-
skiego, ubierał się w solidarnościowe szaty, próbując tworzyć cał-
kowicie mylne wrażenie, że  jest „wielkim ruchem społecznym” 
działającym w totalitarnym państwie. A przecież to kłamstwo do 
kwadratu. Po pierwsze solidarnościowy ruch społeczny był (i jest) 
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym i to z zakła-
dów pracy wyrastała jego siła i autentyczność. NSZZ „Solidarność” 
z obrony godności pracownika uczynił podstawowy cel swojego 
działania i dlatego mógł obalić „komunę” i przetrwać. KOD wręcz 
przeciwnie – powstał na bazie elit III RP i w obronie ich przywi-
lejów. Wspierany przez potężny mainstream polityczno-medialno-
-gospodarczy zrobi wszystko, by pokazać się jako siła broniąca 
demokracji. 

Owszem, po tamtej stronie stoją także po części ci, którzy w la-
tach 80. współtworzyli NSZZ „Solidarność”, ale znamienne, że 
w zdecydowanej większości szybko wyskoczyli oni z solidarnościo-
wego pociągu na początku transformacji, zakładając Unię Demokra-
tyczną czy później Unię Wolności. To także ci sami ludzie, którzy w 
1993 roku próbowali zawłaszczyć rocznicę Sierpnia 80 z utworzo-
nym przez Lecha Wałęsę BBWR-em (Bezpartyjny Blok Wspierania 
Reform). To wreszcie ci, którzy mówili, że rynek wszystko załatwi, 
a jeżeli zdecyduje, że zamiast stoczni ma być piekarnia, to ma być 
i basta! To ci, którzy przez osiem lat swoich rządów deptali kon-
stytucyjną zasadę dialogu, prawa związkowe i pracownicze, a dziś 
rozdzierają szaty w obronie swoich traconych przywilejów. 

Wydaje się, że szczególnie cyniczna gra była prowadzona przez wła-
dze Gdańska. Miasto uczestniczyło od początku w rozmowach na temat 
tegorocznych uroczystości, ba, widnieje na zaproszeniach rozsyłanych już 
w lipcu jako współorganizator (obok ZR Gdańskiego, Komisji Krajowej, 
IPN-u i ECS-u), a w sierpniu rejestruje bez chwili refleksji całodzienną 
„okupację” placu Solidarności przez KOD. Swoją drogą te wydarzenia 
pokazały, jak ważna była nowelizacja ustawy o zgromadzeniach, wpro-
wadzając tzw. manifestacje cykliczne. Bez tego łatwo sobie wyobrazić 
np. wojnę i przepychanki w trakcie choćby corocznych procesji Bożego 
Ciała, Orszaku Trzech Króli, obchodów Grudnia 70 czy innych świąt 
i  ważnych rocznic upamiętniających naszą historię. Paru pacyfistów 
może przecież zablokować paradę wojskową 15 sierpnia (Dzień Wojska 
Polskiego), albo tego samego dnia kilku przeciwników biegania może 
położyć się na trasie corocznego Maratonu Solidarności. I wtedy będzie 
demokracja! Wojewoda skorzystał jednak z nowych przepisów i uznał 
wniosek „S” o manifestacje cykliczne na placu Solidarności w dniu 31 
sierpnia na najbliższe 3 lata. Czy na tym się skończy? Myślę, że nie. 
Dalej będzie trwała próba manipulowania historią, by manipulować także 
dniem dzisiejszym. Ci, którzy to robią, wiedzą przecież dokładnie, że 
gdybyśmy żyli w państwie totalitarnym, ich manifestacje skończyłyby 
się zupełnie inaczej. Przekonali się o tym dramatycznie ci, którzy równo 
35 lat temu, 31 sierpnia 1982 roku, wyszli na ulice 66 polskich miast, by 
żądać zniesienia stanu wojennego i wypuszczenia tysięcy więzionych. 
Sześciu zginęło, kilkuset zostało rannych, tysiące aresztowano. O nich 
chcemy pamiętać i będziemy pamiętali. 

Jacek Rybicki
PS Odszedł Roman Giedrojć – główny inspektor pracy, człowiek 

od nas, z Pomorza i z „Solidarności”. Odszedł nagle – jeszcze niedaw-
no gościł na kilku naszych regionalnych spotkaniach, stając zawsze 
po stronie słabszych i broniąc praw pracowniczych. Żal. 

Obrońcy 
demokracji?
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PYTANIE MIESIĄCA
Czy powinniśmy obawiać 
się prowokacji w zbliżającą 
się rocznicę podpisania 
Porozumień Sierpniowych? 

ROMAN GAŁĘZEWSKI, KM NSZZ 
„S” Stoczni Gdańskiej 

– Plac Solidarności jest miejscem wyjątko-
wym. Nie tylko ze względu na kontekst imie-
nia, które nosi, a które dla nas, związkowców 
NSZZ „Solidarność”, jest szczególnie drogie. 
To też miejsce wyjątkowe przez pamięć ro-

botników Grudnia 1970. Powinno więc być miejscem wol-
nym od cynizmu, od polityki, od prowokacji. Jednak okazuje 
się, że są ludzie, którzy mają chęć prowokowania, dla których 
nie istnieją granice. Nazywają siebie obrońcami demokracji, 
a są obrońcami dawnego porządku, obrońcami tych, którzy 
utracili władzę i część wpływów. Gdzie oni byli, gdy łama-
no demokrację, gdy rząd Tuska wprowadzał wiek emerytalny 
„67”, gdy rozbijano redakcje, ograniczano prawa do manife-
stacji. Jest to więc wyraźna prowokacja, zorganizowana, by 
obumierający komitet zyskał rozgłos, żywiąc się wywołanymi 
emocjami. 

MIROSŁAW PIÓREK, 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego 

– Zachęcam do roztropności. Nie prowo-
kujmy się sami. Im mniej o niszowych przed-
sięwzięciach rozmaitych komitetów, tym 

lepiej. Wypowiedziało się Prezydium Komisji Krajowej i Piotr 
Duda, przewodniczący naszego Związku. I to chyba wystarczy. 
Nie dajmy paliwa tym, którzy nie szanują innych. Im więcej i 
dłużej będziemy o nich mówić, tym oni będą w swoim wła-
snym poczuciu rosnąć. Już tylu było przez lata, którzy chcie-
li wykorzystywać symbole, daty. I co? Na nasze związkowe 
święto my zapraszamy tych, którym droga jest Solidarność. 
Robimy, jako związek zawodowy „Solidarność”, swoje. A ci, 
którzy próbują nas sprowokować, są marginesem, któremu 
nie zamierzamy dawać pretekstu do istnienia. Nie nakręcajmy 
więc sami naszych emocji.  

KRZYSZTOF ŻMUDA, KM NSZZ „S” 
w Remontowa Shipbuilding SA 
(w 1980 r. Stocznia Północna im. 
Bohaterów Westerplatte)

– Próba zawłaszczenia miejsca, które od 
trzydziestu kilku lat związane jest z „Solidar-
nością”, a od 1970 roku z robotniczymi pro-

testami, jest prowokacją wymierzoną w nasz Związek. Jest też 
akcją polityczną przeciwko demokratycznie wybranym wła-
dzom, które wprowadzają zmiany zgodnie z wolą większości 
wyborców. Nie jest to więc działanie zgodne z zasadami de-
mokracji, na które się powołują owi obrońcy demokracji, jak 
sami siebie nazywają. Powinniśmy się wystrzegać prowokacji, 
gdyż są emocje przy takich okazjach. Nie można wykluczyć, 
że komuś nerwy puszczą. Nie dajmy się sprowokować. Nie 
zepsują nam święta.  

Wysłuchał (asg)

przywilejów emerytalnych funk-
cjonariuszom SB. 14 postulat 
dotyczący wieku emerytalnego, 
dzisiejsi tzw. obrońcy demokra-
cji maszerują z tymi, którzy chcą 
z powrotem wiek emerytalny 
podnieść. Niech się zdecydują. 
I wreszcie ostatni postulat, któ-
ry dotyczy nie wolnych niedziel, 
ale wolnych sobót. My chcemy 
wolnych niedziel, tzw. totalna 
opozycja jest temu przeciwna. 
A więc podpisanie jakich Poro-
zumień Sierpniowych chcą oni 
celebrować?

– Jak Pan ocenia w wywoła-
niu całej awantury dwuznacz-
ną rolę władz miasta Gdańska, 
które od wielu lat jest jednym 
ze współorganizatorów wraz 
z „Solidarnością”, IPN oraz 
ECS uroczystości podpisania 
Porozumień Sierpniowych? 
Logo miasta widnieje na 
oficjalnych zaproszeniach, 
a przedstawiciele magistratu 
są zapraszani na zebrania or-
ganizacyjne obchodów.

– Prezydent Adamowicz opo-
wiedział się już jakiś czas temu 
po jednej ze stron. Mieliśmy 
z nim problemy chociażby przy 
słynnym odpiłowaniu nazwy Le-
nina na Bramie nr 2, kiedy jako 
członkowie Komisji Krajowej 
musieliśmy chodzić i tłumaczyć 
się w prokuraturze, kiedy byli-
śmy uznawani za zorganizowaną 
grupę przestępczą w mniemaniu 
pana prezydenta Adamowicza. 
Dzisiaj on faktycznie pokazał 
po jakiej stronie stoi – że stoi 
po jednej stronie z esbekami, 
ludźmi, którzy faktycznie za nic 
mają związek zawodowy „Soli-
darność”. Stąd wspólnie ten plan 
wymyślono, bo przecież to nie 
wymyślił sam Adamowicz, tylko 
wspólnie z Komitetem Obrony 
Demokracji.

– Od dwóch lat na ulice 
wychodzą ci, którzy w wyniku 
demokratycznych wyborów 
utracili władzę. A jaka jest oce-
na obecnej sytuacji z punktu 
widzenia „Solidarności”?

– Przez osiem lat rządów 
koalicji PO-PSL „Solidarność” 
wielokrotnie protestowała w róż-
ny sposób, jednak zawsze powo-
dy protestów były merytoryczne. 
Wykorzystywaliśmy także inne 
formy nacisku na rządzących, 
przypomnę zbieranie podpisów 
pod referendum w sprawie wie-
ku emerytalnego. To, że wycho-
dziliśmy na ulice, spowodowane 
było przede wszystkim tym, że 
poprzedni rząd nie chciał pro-
wadzić dialogu społecznego. Też 
moglibyśmy głośno krzyczeć, że 
była łamana konstytucja, choćby 
artykuł 20, który mówi o dialogu 
społecznym, którego jakiś czas 
– tego instytucjonalnego – nie 
było, bo nie funkcjonowała Ko-
misja Trójstronna. Dzisiaj, jeżeli 
ktokolwiek zarzuca nam upoli-
tycznienie, to powiem krótko: 
związek zawodowy „Solidar-
ność” jest apartyjny, ale nie jest 
i nigdy nie był apolityczny, bo 
polityka otacza nas wszędzie. I 

to, że dzisiaj nie musimy wy-
chodzić na ulice, a udaje się nam 
przygotowywać i przyjmować 
pozytywne rozwiązania dla pra-
cowników, to jest nasz sukces. 

– Co zatem się udało zreali-
zować z postulatów wysuwa-
nych przez „Solidarność”? 

– Udało się zrealizować 
przede wszystkim wiele spraw 
systemowych. Przede wszystkim 
przywrócono niższy wiek eme-
rytalny, wprowadzono system 
wsparcia dla rodzin wychowu-
jących dzieci (500+), utworzo-
no Radę Dialogu Społecznego, 
zwiększono kwotę wolną od po-
datku dla najuboższych. Wpro-
wadzono również wiele prze-
pisów poprawiających sytuację 
pracowników, tutaj warto wy-
mienić ustanowienie minimalnej 
stawki godzinowej, wyłączenie 
z wymiaru płacy minimalnej do-
datku za pracę w porze nocnej, 
zniesienie dyskryminacji mło-
dych pracowników w zakresie 
minimalnego wynagrodzenia, 
likwidację syndromu pierwszej 
dniówki, czyli wprowadzenie 
obowiązku zawierania pisem-
nej umowy przed rozpoczęciem 
pracy. 

– A co z ograniczeniem 
handlu w niedziele?

– Mam nadzieję, że do koń-
ca roku ustawa w tej sprawie 
zostanie przyjęta. Myśmy z na-
szej strony zrobili wszystko, co 
mogliśmy. Przygotowaliśmy 
projekt, zebraliśmy podpisy 
i złożyliśmy w Sejmie. Teraz 
czas na polityków, tych z Pra-
wa i Sprawiedliwości, bo, jak 
widać, pozostałe środowiska 
są przeciwne. Realizujemy po-
stulaty sierpniowe. Walczymy 
nie tylko o wolne soboty, ale i 
niedziele. Oczywiście dla tych, 
którzy nie muszą pracować, bo  
są zawody, których specyfika 
wymaga pracy w niedzielę.

– Ale czy wszystko idzie tak 
dobrze? Z informacji docho-
dzących z niektórych branż 
czy poszczególnych przedsię-
biorstw wynika, że poziom 
dialogu społecznego na tych 
szczeblach nie jest najlepszy.

– Mówiłem tylko o spra-
wach systemowych. Gdy zej-
dziemy poziom niżej, dialog 
społeczny w branżach i przed-
siębiorstwach, niejednokrotnie 
w spółkach Skarbu Państwa, 
wymaga zmiany. Zarządzający 
firmami nie potrafią rozmawiać 
ze stroną społeczną. Niektórzy 
prezesi spółek Skarbu Państwa 
zachowują się tak samo źle, albo 
może i gorzej, niż za czasów rzą-
dów PO-PSL. Ogólnie mówiąc, 
te problemy branżowe to taka 
kula u nogi dialogu społecznego 
w naszym kraju. Niejednokrot-
nie sam podejmuję interwencje 
w sprawach branżowych, a nie 
powinno tak być, powinny być 
one rozwiązywane na drodze 
negocjacji między stronami 
dialogu społecznego. Nie może 
być tak, że związki zawodowe 
w spółkach Skarbu Państwa są 

traktowane jak coś niepotrzebne-
go. To właśnie dialog społeczny 
w spółkach Skarbu Państwa po-
winien być wzorem dla innych 
przedsiębiorstw. 

– NSZZ „Solidarność” był 
organizatorem pierwszej z de-
bat dotyczących kształtu przy-
szłej konstytucji. Czego Pana 
zdaniem brakuje w obecnej 
ustawie zasadniczej?

– Czekaliśmy długo na roz-
poczęcie debaty o zmianach 
w konstytucji. W marcu 2013 
roku, po przegranej wówczas 
bitwie o referendum dotyczące 
wieku emerytalnego, w czasie 
dyskusji w ramach tzw. platfor-
my oburzonych doszliśmy do 
wniosku, że potrzeba nam wię-
cej demokracji bezpośredniej. 
Niezbędne są zmiany w kon-
stytucji dotyczące chociażby 
referendów ogólnokrajowych, 
żeby to nie politycy i nie Sejm 
decydował, czy referendum 
obywatelskie się odbędzie. Mó-
wiliśmy nawet, że trzeba zrobić 
większe obostrzenia, podnieść 
liczbę zebranych podpisów, 
ale po wypełnieniu wymaganej 
procedury przeprowadzenie 
referendum byłoby obliga-
toryjne. Przy okazji dyskusji 
w Sali BHP warto przypomnieć 
projekt obywatelski konstytucji, 
który przygotował NSZZ „Soli-
darność” wraz ze środowiskami 
prawicowymi. 

– Dlaczego po kilku latach 
od odzyskania niepodległości 
związek zawodowy musiał 
przygotować obywatelski 
projekt konstytucji?

– Nie zgadzaliśmy się jako 
„Solidarność” z projektem 
konstytucji przygotowanym w 
Komisji Zgromadzenia Narodo-
wego. Stąd ten projekt alterna-
tywny, który faktycznie miał ze-
rwać z PRL-em. Między innymi 
bardzo silnie był tam umocowa-
ny Instytut Pamięci Narodowej, 
mówiliśmy tam o weryfikacji 
sędziów. Duży nacisk położony 
został na trzy filary, na których 
powinno być umocowane pań-
stwo, są to: wartości społecz-
ne, wartości chrześcijańskie 
i wartości patriotyczne. Nieste-
ty, ówczesne partie polityczne 
– Unia Demokratyczna, Unia 
Pracy, SLD i prezydent Kwa-
śniewski nie chcieli poddać 
pod referendum konstytucyjne 
alternatywnego projektu, czyli 
projektu obywatelskiego, pod 
którym zebrano około 2 milio-
nów podpisów. Zgromadzenie 
Narodowe zmniejszyło próg 
frekwencji w referendum kon-
stytucyjnym z 50 do 40 procent. 
I tak za obecną konstytucją gło-
sowało około 6 i pół miliona 
osób, a przeciw było prawie 5 
milionów 800 tysięcy. To poka-
zuje, że ten projekt obywatelski, 
gdyby został poddany pod refe-
rendum konstytucyjne, miałby 
wielkie szanse być nie projek-
tem, tylko obowiązującą kon-
stytucją. Celem debaty w Sali 
BHP, która nosi tytuł „Konsty-

tucja dla obywateli, nie dla elit”, 
było nakreślenie kierunków, w 
jakich powinny iść zmiany w 
konstytucji. Wszędzie, czy to 
w takich demokracjach, jak w 
USA, we Francji, ustawy zasad-
nicze są nowelizowane. Nasza 
w październiku będzie miała 
już 20 lat. Czas najwyższy nad 
nią popracować. Konstytucja 
weszła w życie 17 paździer-
nika 1997 roku, a dopiero w 
marcu 1999 roku weszliśmy do 
NATO, a 1 maja 2004 roku – do 
Unii Europejskiej. Więc ta kon-

stytucja była przyjmowana wte-
dy, kiedy nie byliśmy w dwóch 
najważniejszych instytucjach 
europejskich i światowych. 
Jako Związek chcemy się sku-
pić na sprawach społecznych, 
aby pewne obszary, choćby 
dotyczące wieku emerytalne-
go, nie mogły być głosowane 
w Sejmie zwykłą większością, 
tylko – przykładowo – większo-
ścią kwalifikowaną. 

Rozmawiała 
Małgorzata Kuźma
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SPOŁECZEŃSTWO

W t y m  roku po  raz 
pierwszy uroczyste 
spotkanie byłych 

internowanych zorganizowało 
powstałe kilka miesięcy temu 
Stowarzyszenie Strzebielinek. 
Rozpoczęło się ono od złożenia 
kwiatów pod tablicą upamiętnia-
jącą osoby internowane od 13 
grudnia 1981 roku do 24 grudnia 
1982 roku. Oprócz kwiatów, na 
prośbę organizatorów, uczestni-
cy spotkania przynieśli świeże 
owoce, które zostały przekaza-
ne mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej mieszczącemu się w 
dawnym obozie internowania. 
W pobliskim Gniewinie ks. in-
fułat Stanisław Grunt z diece-
zji pelplińskiej przewodniczył 
koncelebrowanej mszy św. w 
intencji Ojczyzny i zmarłych 
internowanych.

– Pierwszy raz zostałem tu-
taj przywieziony w nocy z 13 
na 14 grudnia 1981. Pod koniec 
lutego zostałem zwolniony, by 

Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej, w której w 1980 
roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisał poro-
zumienie z rządem PRL kończące strajki sierpniowe i zaczy-
nające oficjalne działanie niezależnego od władz partyjnych 
NSZZ „Solidarność”, miała swoje święto.

Hołd i podziękowania
Byli internowani i goście spotkania w Strzebielinku.

– Totalitarna władza usiłowała zabić nadzieję. Tutaj, w Obozie Odosobnienia w Strzebielinku, 
zostali zamknięci działacze „Solidarności”, którzy ośmielili się upomnieć o prawa człowieka. 
Dziś składamy im hołd i podziękowanie – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący „Solidar-
ności” w Regionie Gdańskim, podczas uroczystości w Strzebielinku 13 sierpnia br.

ponownie trafić do Strzebie-
linka 2 maja. Wypuścili mnie 
pod koniec lipca 1982 roku. W 
lutym 1982 roku przystąpiliśmy 
do ośmiodniowej głodówki. Do-
magaliśmy się przyjazdu przed-
stawicieli Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, co zresztą 
się udało i zaowocowało lepszy-
mi warunkami w obozie – mó-
wił Paweł Połeć, który na listy 
internowania dostał się będąc re-
daktorem naczelnym słupskiego 
tygodnika „Solidarność”.

W Ośrodku Odosobnienia w 
Strzebielinku internowano więk-
szość działaczy „S” z Regionów 
Gdańskiego i Słupskiego, człon-
ków Krajówki zatrzymanych w 
siedzibie NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku, a od marca 1982 r. 
także związkowców z Regionów 
Toruńskiego i Bydgoskiego, prze-
wiezionych z Potulic, od sierpnia 
1982 r. – z Regionu Pomorze 
Zachodnie oraz internowanych 
przewiezionych z Białołęki.

Zgodnie ze statutem nie-
dawno zarejestrowanego Sto-
warzyszenia Strzebielinek do 
tej organizacji mogą należeć, 
oprócz osób internowanych, 
także ich potomkowie oraz 
wszyscy ci, którzy „utożsa-
miają się z tradycjami walki o 
wolność, solidarność i niepod-
ległość Narodu Polskiego”. 
Za główny cel członkowie 
stowarzyszenia stawiają sobie 
inspirowanie i propagowanie 
polskiego patriotyzmu.

Cele te stowarzyszenie 
realizuje między innymi po-
przez organizowanie spotkań, 
uroczystości oraz akcji pa-
triotycznych z udziałem osób, 
które aktywnie uczestniczy-
ły w walce o niepodległość 
Polski. W planach jest też w 
miarę możliwości wspieranie 
członków, którzy znajdują się 
w trudnej sytuacji życiowej i 
wymagają pomocy.

(mk)

Związkowcy z NSZZ „Soli-
darność”, między innymi z  
Remontowa Shipbuilding, 
oddali cześć patronowi 
naszego Związku bło-
gosławionemu księdzu 
Jerzemu Popiełuszce w 
gdańskim kościele Świę-
tego Franciszka.  

W uroczystościach rocz-
nicowych i modli-
twie przy relikwia-

rzu kapłana, które odbyły się 
w niedzielę, 13 sierpnia 2017 
r. w kościele pw. Świętego 
Franciszka z Asyżu, o godzinie 
13, uczestniczyła liczna grupa 
wiernych.

Koncelebrowanej mszy 
świętej przewodził i homilię 
wygłosił ks. prałat dr Henryk 
Jankowski, przyjaciel bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, ten sam, któ-

Uroczystości rocznicowe w kościele pw. Świętego Franciszka 
z Asyżu w Gdańsku.

Ku czci Błogosławionego
ry 19 października 1984 roku, 
wraz z bł. ks. Jerzym, patronem 
naszego Związku, odprawiał 
mszę świętą w Bydgoszczy.

Uroczysta msza święta zo-
stała odprawiona w 37 rocznicę 
rozpoczęcia strajku w Stoczni 

Gdańskiej, drugą rocznicę wpro-
wadzenia relikwii bł. ks. Jerzego 
i pierwszą rocznicę wprowadze-
nia Krzyża Zło Dobrem Zwy-
ciężaj do kościoła pw. Świętego 
Franciszka w Gdańsku.

(asg)

Święto  
Sali BHP

W poniedziałek, 14 sierpnia w południe obiekt – muzeum 
zwiedzało kilkadziesiąt osób, m.in. dzieci i ich rodzice. 
Z zainteresowaniem przeglądano plansze z fotografiami 

statków zwodowanych w Stoczni Gdańskiej, z uwagą czytając 
o bogatej historii zakładu. W Stoczni Gdańskiej zbudowano bo-
wiem ponad tysiąc w pełni wyposażonych statków pełnomorskich, 
m.in. kontenerowce, statki pasażerskie, gazowce, masowce, barki, 
statki badawcze i żaglowce. Były też komentarze o swoistej ironii 
historii, gdyż  władze PRL w kwietniu 1967 roku zdecydowały 
o nadaniu stoczni, późniejszego ogniska buntu, imienia wodza 
bolszewików „Lenina”, niespełna rok po zajściach ulicznych w 
Gdańsku w trakcie obchodów milenium chrztu Polski. 

Hitem Sali jest jednak diorama. Przy niej turyści robią zdjęcia. 
Fotografują też poszczególne scenki. 

Przypomnijmy, że diorama to pieczołowicie wykonana ma-
kieta, swego rodzaju stopklatka z 31 sierpnia 1980 roku. W skali 
1:100, na powierzchni ponad 6 metrów kwadratowych, jest 2,5 
tysiąca figurek strajkujących stoczniowców, wspierających ich za 
bramą mieszkańców,  budynki, biuro przepustek, stołówka, szpital, 
budynek rady zakładowej i pętla tramwajowa przy ulicy Doki, 
a uzupełniają ją dwie dioramy wydziałów kadłubowych.

Święto Sali BHP, upamiętniające strajk w Stoczni Gdańskiej, 
było rozplanowane na trzy dni (13-15 sierpnia br.). Wstęp na 
wszystkie atrakcje był bezpłatny.

Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w licytacji rzeźby „Ko-
bieta z kamienia” autorstwa Bogdana Januszewskiego, z której 
fundusze w całości trafiły na rzecz Funduszu Pomocy Osobom 
Represjonowanym. Odbył się także wernisaż prac studentów ASP 
oraz wysłuchano koncertu gdańskich filharmoników.

(asg)
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Koncert gdańskich filharmoników w Sali BHP.

– Sierpień ’80 był wielkim zwycięstwem, wielką nadzieją, po 
raz pierwszy system komunistyczny się cofnął. I to wasza zasługa, 
wasze bohaterstwo – powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek 
podczas uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 
działaczom opozycji antykomunistycznej w PRL, która odbyła się 
24 sierpnia 2017 r. w Sali BHP w Gdańsku. W uroczystości wzięli 
udział m.in. przewodniczący Komisji Krajowej i Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” Piotr Duda i Krzysztof Dośla.

Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Tadeusz Szczudłowski, 
mentor opozycji w Gdańsku pod koniec lat 70., współautor drewnia-
nego krzyża, który stanął w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., oraz 
posłanka Małgorzata Zwiercan, w latach 80. działająca w Solidarności 
Walczącej. Pośmiertnie Krzyże Wolności i Solidarności otrzymały Anna 
Maria Kurska (sędzia, po wprowadzeniu stanu wojennego z zakazem 
wykonywania zawodu z powodu działalności w „S”) i Wiesława Kwiat-
kowska, autorka książek odkłamujących historię Grudnia ’70. 

Podczas uroczystości Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski odznaczony został Stanisław Szukała, przewodniczący 
słupskiej „S”, w stanie wojennym internowany w Wojskowym 
Obozie Specjalnym w Chełmnie.

(ach)

Bohaterowie odznaczeni
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LASY

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce, a ten nakazał 
wstrzymanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Jeśli Pol-
ska tego nie zrobi, komisja grozi nałożeniem wysokich kar. 

nu Gdańskiego. – Okres rozwoju 
tego owada wynosi od 6 do 10 
tygodni i jest bardzo dynamiczny. 
Jego populacja wzrasta, gdy lasy 
są „brudne”, czyli kiedy szkody 
wyrządzone przez wiatry, a więc 
złomy, wywroty, gałęzie czy czu-
by nie są usuwane. To one stano-
wią bazę pokarmowo-rozrodczą. 
W drzewostanach gospodarczych 
takiego „brudu” nie może być. 
Oczywiście, można pozostawić 
las świerkowy bez ingerencji 
człowieka, ale wówczas świerk 
zaniknie, a na jego miejscu po-
jawią się brzozy, osiki, graby, 
leszczyny. Chcąc uzyskać drze-
wostany świerkowe, jakie mie-
liśmy w Puszczy Białowieskiej, 
bez ingerencji człowieka trzeba 
by było czekać kilkaset lat.

W rezerwatach przyrody 
i parkach narodowych leśnicy 
w naturę nie ingerują, chyba że 
właśnie tamtędy poprowadzono 
szlak turystyczny, a stan drze-
wostanu zagraża bezpieczeństwu 
ludzi. Natomiast zgodnie z art. 35 
Ustawy o lasach z 28 września 
1991 r. „Nadleśniczy prowadzi 
samodzielnie gospodarkę leśną w 
nadleśnictwie na podstawie planu 

urządzenia lasu oraz odpowiada 
za stan lasu”. Na terenie Puszczy 
Białowieskiej, oprócz parku naro-
dowego, którego powierzchnia 
stanowi jedną piątą całej puszczy, 
czyli ponad 10 tysięcy hektarów 
(polska część puszczy obej-
muje około 60 tys. ha) działają 
trzy nadleśnictwa: Białowieża, 
Browsk i Hajnówka. 

Błąd ministra sprzed 
pięciu lat

Poprzedni minister środowi-
ska w 2011 r. ograniczył limity 
pozyskiwania drewna w puszczy, 
bo uważał, że w ten sposób po-
prawi się jej ochrona. W 2012 r. 
decyzję tę podtrzymał i jednocze-
śnie wyłączył z zabiegów gospo-
darczych wszystkie drzewostany, 
gdzie przynajmniej 10 procent 
drzew przekroczyło wiek 100 lat. 
Puszcza, jak wyjaśnia dyrektor 
Kwiatkowski, tworzy leśną wyspę 
otoczoną gruntami ornymi, terena-
mi nieleśnymi i nie jest w stanie 
funkcjonować samodzielnie, tak 
aby nie doszło do strat przyrod-
niczych. Po czym przypomina, 
że IUCN (Międzynarodowa Unia 
Ochrony Przyrody) na podstawie 
obserwacji kanadyjskich lasów 
twierdzi, że do tego, aby zachować 
równowagę w jednym miejscu, 
potrzeba 2 milionów hektarów la-

sów. Puszcza Białowieska takiego 
obszaru nie ma.

Pomoc przyrodzie

– Z Puszczy Białowieskiej 
znikają pewne gatunki i nie od-
tworzy się ich w sposób natu-
ralny, bo nie mają skąd przyjść 
– dodaje dyrektor Kwiatkowski. 
– Obecnie zagrożony jest dzię-
cioł trójpalczasty, który żywi się 
kornikiem, a do tego potrzebne są 
stare świerki. Jeśli kornik znisz-
czy cały drzewostan świerku, to 
dzięcioł wyginie, gdyż nie będzie 
miał gdzie żerować. W przypad-
ku Puszczy Białowieskiej, chcąc 
utrzymać różnorodność gatun-
ków, musimy ingerować. Kornik 
co pewien czas się odradza i gdy 
wzrasta jego populacja, leśnicy 
dokonują wycinki.

– Naszym zadaniem jest pro-
wadzenie działań zrównoważo-
nych, aby funkcje społeczne, 
gospodarcze i ekologiczne na 
terenie lasu nie przeszkadzały 
sobie – kontynuuje Kwaśnik. – 
One mają być ze sobą powiąza-
ne. Niemniej, zgodnie z art. 10 
Ustawy o lasach, „w razie wy-
stąpienia organizmów szkodli-
wych w stopniu zagrażającym 
trwałości lasów nadleśniczy 
wykonuje zabiegi zwalczające 
i ochronne”. 

Huraganowy wiatr w nocy z 11 na 12 sierpnia dokonał 
ogromnych zniszczeń. Z naszego terenu zniknęło 36 mln 
drzew. Szkody powstały na ponad 10 tys. ha. Ucierpiały nie 
tylko lasy państwowe, ale i prywatne, a także gospodar-
stwa znajdujące się na terenach wielu gmin. 

Spór o kornika, batalia o puszczę

Adam Kwiatkowski, dyrek-
tor Regionalnej Dyrekcji 
  Lasów Państwowych  

w Gdańsku, podejrzewa, że 
jest to tylko straszak. Bowiem 
wycinki drzew zaatakowanych 
przez korniki, notabene prowa-
dzonej jedynie na terenie lasów 
gospodarczych, a nie w Biało-
wieskim Parku Narodowym, nie 
wolno zatrzymać, gdyż grozi to 
zniszczeniem całej puszczy. 

Zacznijmy jednak od kornika, 
który jest chrząszczem o wielko-
ści 4-5 milimetrów, ma barwę 
brązową. Żywi się żywym drew-
nem starych świerków, niszcząc 
to, co jest pod korą, czyli wszyst-
kie kanały, którymi do drzewa 
dociera woda i asymilaty. 

Świerkożerny owad

– Jeśli zostawimy jedno drze-
wo zasiedlone kornikiem, to za 
rok mamy od 30 do 50 martwych 
drzew, a za kolejny rok zniszcze-
nie obejmuje już pół hektara lasu 
– wyjaśnia Stanisław Kwaśnik, 
przewodniczący Międzyregional-
nej Sekcji Pracowników Leśnic-
twa NSZZ „Solidarność” Regio-

Puszcza Białowieska objęta jest 
programem „Natura 2000”, ale ten 
program nie zabrania działalności 
ochronnej, wręcz dopuszcza usu-
wanie świerków zaatakowanych 
przez kornika. Według przepisów 
ochrony przyrody rygorystyczne 
zakazy odnoszące się do ingeren-
cji w naturę dotyczą rezerwatów i 
parków narodowych. 

Inna puszcza

– W Europie mamy bardzo 
przekształcone środowisko 
– kontynuuje dyrektor Kwiat-
kowski. Nawet na Puszczę 
Białowieską, uznawaną za naj-
dzikszą, oddziałuje rolnictwo i 
przemysł. Rocznie przeciętnie 
na hektar powierzchni puszczy 
spada 40 kilogramów pyłów wy-
tworzonych przez człowieka. 

– W Puszczy Białowieskiej 
jest dużo więcej martwego drew-
na niż to podają wskaźniki – do-
daje Kwiatkowski. – Bzdurnym 
hasłem jest to, że chcemy wy-
ciąć puszczę. Zarzuca się nam, 
że wycinamy drzewa, bo zależy 
nam na pieniądzach, a przecież 
Lasy Państwowe do tych trzech 
nadleśnictw w puszczy dokłada-
ją od kilku do kilkunastu milio-
nów złotych rocznie. 

Maria Giedz
Więcej na stronie www.solidarnosc.gda.pl

W związku z tragiczną w skutkach nawałnicą, która do-
tknęła część naszego Regionu, w tym także Koleżanki i Kole-
gów z Chojnic, Czerska i okolic, Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” zwraca się do organizacji zakładowych 
o wpłaty na konto Regionu z dopiskiem „Pomoc”.

Numer konta: PL 34 1160 2202 0000 0000 6189 1527, 
dopisek: „Pomoc”

Uzyskane w ten sposób środki przekażemy po konsul-
tacjach z Oddziałem Chojnice i Kościerzyna najbardziej po-
szkodowanym. W tych trudnych chwilach okażmy naszą 
solidarność z ofiarami tego dramatu.

Krzysztof Dośla  
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

Pomóżmy poszkodowanym

Ludzka 
solidarność

W związku z tragicz-
ną sytuacją, która 
dotknęła część 
naszego Regionu, 

gdańska „Solidarność” włączy-
ła się do pomocy.  

– W tych trudnych chwi-
lach okażmy naszą solidar-
ność z ofiarami tego dramatu 
– mówi Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący gdańskiej „S”.

– Na terenie Nadleśnictwa 
Lipusz straciliśmy 2,15 mln 
m sześc. drewna – wyjaśnia 
Arkadiusz Bronk, rzecznik 
prasowy Nadleśnictwa Lipusz. 
– Są to ogromne szkody i do-
tyczą zarówno lasów państwo-
wych, jak i prywatnych. To się 
przekłada na około 9 tys. ha 
plus lasy prywatne. Niektó-
rzy stracili sto procent lasu. 

Najbardziej poszkodowane są 
cztery gminy: Sulęczyno, Par-
chowo, Lipusz, Dziemiany. Ale 
spore zniszczenia są również w 
gminach Karsin i Kościerzyna. 
Ucierpiały też osoby fizyczne 
i to niezależnie od wieku. 

– To, co stało się w nocy 
z 11 na 12 sierpnia, jest wielką 
tragedią nas wszystkich – mówi 
Bogdan Tyloch, kierownik 
Oddziału ZRG NSZZ „Soli-
darność” w Chojnicach. – Jest 
bardzo ciężko i przygnębiająco.
Wszystko zniknęło. Otrzymu-
jemy dużą pomoc od państwa, 
rządu, ale przede wszystkim 
funkcjonujemy dzięki pomocy 
społeczności lokalnej. Poma-
gają też wolontariusze. Jeden 
z miejscowych biznesmenów 
zajmujący się sprzedażą stali 

zawiesił na kilka dni swoją 
działalność i włączył się do 
pomocy. Udostępnił swój kem-
ping na mieszkanie dla najbar-
dziej poszkodowanych. Kupił 
agregat prądotwórczy, namioty. 
W niedzielę jechałem do Czar-
nej Wody i byłem przerażony. 
Od Jeziorek do końca Rytla 
zniknął w całości las. To odci-
nek około 6 km. W bardzo złej 
sytuacji znaleźli się właściciele 
lasów prywatnych. Zniszczeniu 
uległo sporo domów. Ucierpie-
li zwykli ludzie, ale czujemy 
ogromną ludzką solidarność. 

Maria Giedz
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Skutki nawałnicy w Nadleśnictwie Lipusz.
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i œmIesZno,  
i strAszno
Podró¿e Ryszarda
RYSZARD z Nowoczesnej Kropki i jego ukochana posłanka z 
Poznania mają pecha. Gdzie się nie ruszą, spotykają się z żywy-
mi dowodami na wyjątkową mobilność Polaków. Swego czasu 
zostali przyłapani razem w drodze na Maderę. Teraz wybrali się 
na romantyczne podróże najpierw do Dubrownika w Chorwacji, 
później do Paryża. Wszędzie już czekali na nich amatorscy papa-
razzi z Polski. Hm, a może najbardziej nowoczesna para w III RP 
wcale nie ma pecha, tylko wybiera zbyt oczywiste „miejscówki”? 

Spokój
Z zasady nie popieramy zaglądania ludziom do talerza, nie tylko 
w wakacje, dlatego damy radę najsłynniejszej parze Nowoczesnej 
Kropki. Jeśli chce mieć naprawdę spokój, powinna wziąć przykład z 
JAROS£AWA KACZYÑSKIEGO i wybrać się w góry. Ale nie 
zatłoczone Tatry, tylko sąsiedni Beskid Sądecki. Lider PiS zdobył tam 
jeden ze szczytów i gdyby nie robiący mu zdjęcia towarzysze wspi-
naczki, nikt by się o tym nie dowiedział. Oczywiście zakochanych z 
Nowoczesnej musimy uprzedzić – na szczycie Koziarza nie można 
zjeść romantycznej kolacji z ośmiorniczkami i drogim winem.

Znikaj¹ca Kropka?

Pozostańmy jeszcze przy Nowoczesnej Kropce. Wielu uważa, patrząc 
na sondaże i poczynania polityków, a zwłaszcza polityczek tej partii, 
że kropka już pulsuje, za chwilę zacznie migać, a wkrótce zniknie. 
Stanowczo zaprzeczamy. Nowoczesną Kropkę wciąż w sondażach 
widać. Chociaż rzeczywiście pisana jest coraz mniejszą czcionką…

VAT bez wad
Pod koniec lata to może nie jest news, ale skoro w tym roku 
żadnemu wielorybowi nie chciało się wpłynąć do Wisły lub przy-
najmniej do Bałtyku, musimy o tym napisać – budżet państwa 
jest w znakomitej kondycji. To wynik – po pierwsze – szybkiego 
wzrostu gospodarczego, po drugie – walki rządu z wyłudzenia-
mi podatku VAT. Wielu „przedsiębiorczych” typów spod ciemnej 
gwiazdy pospadało wreszcie z karuzel, na których kręcili się nie-
mal od początków III RP. Wpływy do budżetu z tytułu podatku 
VAT od razu skoczyły niebotycznie. Niemal wszystkie poprzednie 
ekipy rządzące przekonywały nas, że z VAT-em nic nie można 
zrobić, tak jak w wielu innych sprawach, a tu proszę. Czyli 
potwierdza się, że były to ekipy pełne WAD.

Wiêcej pracy
Tymczasem po drugiej stronie Atlantyku… trudny orzech do zgryzie-
nia mają szefowie Secret Service. Dopiero wrzesień, a wszyscy agenci 
tej służby, ochraniającej prezydenta USA i jego rodzinę, wykorzystali 
już komplet nadgodzin i roczne limity pracy. Zgodnie z prawem po-
winni już zostać wysłani na przymusowe urlopy. Cały problem wziął 
się stąd, że DONALD TRUMP ma liczniejszą rodzinę niż jego 
poprzednicy. Ponadto dużo więcej podróżuje, co także oznacza dla 
Secret Service więcej pracy. Hm, a kiedy związki zawodowe mówią, 
że trzeba zwiększać zatrudnienie, to nikt ich nie słucha…

(ach)
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Rozmowa z ANDRZEJEM 
GWIAZDĄ, współtwórcą 
Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża, 
wiceprzewodniczącym 
MKS w 1980 roku, 
wiceprzewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” do 
wprowadzenia stanu 
wojennego

– 31 sierpnia 2017 roku 
uczcimy w Gdańsku i w Lubinie 
37 rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych i powstania 
NSZZ „Solidarność”. Po tym, 
jak KOD próbował przejąć 
organizacje uroczystości na 
placu „Solidarności”, można 
się spodziewać, że nie będzie 
to więc świętowanie spokojne. 
„Solidarność” uznaje działania 
KOD za prowokację, nie odma-
wiając nikomu świętowania, ale 
ów komitet wspierają ludzie 
kojarzeni z antyzwiązkową po-
lityką i liberalną gospodarką. 
Czy da się więc pogodzić tak 
sprzeczne postawy w rocznicę 
Porozumień Sierpniowych?

– Porozumienie zakłada pew-
ną, bywa wypracowaną, zgodę. 
Ale my rozmawiamy tu i teraz. 
Działania owego komitetu, mają-
cego za szyld obronę demokracji, 
są dziś elementem wojny hybry-
dowej. Zapraszanie związkow-
ców na ich święto przez wrogów 
związków zawodowych, przez 
organizację, na której wiecach są 
aktywni antyzwiązkowi politycy, 
to jest jawna prowokacja. Nie-
stety, może się im udać. Ma ona 
doprowadzić do sytuacji, że ktoś 
komuś da w końcu w mordę…

– I pójdzie w świat przekaz. 
Owa wojna hybrydowa toczy 
się jednak na Wschodzie…

– Tak, toczy się w Donbasie, 
była próbowana w krajach bałtyc-
kich, na Krymie. Jej elementy wi-
dzę w Polsce. Mówienie o tym, że 
tak się dzieje, że jest ona nie tylko 
gdzieś na zewnątrz, nie jest wydu-
maną głupotą. Tak się już w naj-
nowszej historii działo. Piąta ko-
lumna nie była wymysłem. KOD 
traci wpływy, z czasem może być 
dla opozycji zbyteczny, więc dążą 
do przesilenia, prowokują.  

– Chyba że to odmia-
na wewnątrzkrajowa owej 
hybrydowej wojny?  We-
wnętrzna piąta kolumna, jak 
w Hiszpanii w 1936?

– Jeśli nawet założymy, że 
robią to ludzie tzw. dobrej woli, 
a nie mam co do tego pewności, 
to źródła finansowania są ze-
wnętrzne. Tak się dzieje od lat. 
Finansjera ma swoje interesy. W 
wojnie są zaś bitwy i potyczki.  Tę 

sierpniową potyczkę KOD-owcy 
wygrali propagandowo.  Znów o 
nich się mówi, wrócili w obieg 
opinii. Przejęli inicjatywę, napie-
rają, bezczelnie ubierają się w strój 
gospodarzy owego placu…

– Partie opozycyjne mają 
wsparcie we włodarzach Gdań-
ska a także części mieszkań-
ców. 

– Po części to prawda. Skala 
tego wsparcia jest trudna do oceny. 
Ale pewne jest, że na Wybrzeżu 
władza należy do przeciwników 
obecnego, wybranego w 2015 
roku, rządu, który prowadzi po-
litykę zmian, nadszarpując sce-
mentowany układ. Zgromadzenia 
są okazją do pokazania się. Zatem 
okazją do kolejnej potyczki jest 
rocznica Sierpnia.

– Obawia się Pan?
– Nie zamierzam zza biurka 

zagrzewać innych do walki, ale je-
stem już w takim wieku, że każdy 
kodziarz da mi radę (śmiech)…

– W grudniu 1984 roku 
wdał się Pan w szarpaninę 
z zomowcami, to się chyba 
Gwiazda nie lęka? 

– O mnie gadać nie będzie-
my… Chcą nas sprowokować. 
Oczekują, że im odpowiemy. 
Emocje są w takich sytuacjach. 
Ale ja zapytuję, czy rzeczywi-
ście opłaci się dostać w mordę? 
Komu się opłaci rozróba? Kto 
w końcu owoce tej walki miał-
by zbierać i odebrać laur? 

– W świat pójdzie komuni-
kat o zamieszkach…

– Taki jest ich plan, by dać 
argumenty naszym przeciwni-
kom, wrogom Polski. 

– Obraz z zamieszek może 
nam zaszkodzić...

– A komu pomoże? Czyżby 
wybierał się do nas pan Franciszek 
Timmermans na białym koniu? 

– Pewnie nie, ale jest broń, 
która nazywa się sankcje…

– I spadną maski. 
– To znaczy? 
– Spadną z nas maski żebra-

ków. Otworzą się oczy. Nie jeste-

śmy pariasami. Przez trzy dekady 
strojono nas w łachy żebraków, 
którzy muszą wiecznie zabiegać o 
względy, pozyskiwać, łasić się…

– Jak brzydka stara pan-
na na wydaniu?

– Która to swoje wpłaciła już 
do wspólnej kasy. Pamiętajmy, 
zgodziliśmy się, nie my wszyscy 
naturalnie, na zniszczenie naszego 
przemysłu. Z każdego euro do nas 
transferowanego na Zachód wraca 
70 centów, z każdego euro wyda-
nego przez kraje „starej Unii”! A 
my własnymi rękami zlikwidowa-
liśmy nasz przemysł.

– Otwierając nasz rynek… 
– Bo nie mieliśmy produk-

cji. Nawet ziemia do kwiatów 
w marketach była niemiecka!

– Związki zawodowe po 1989 
roku były zbyt słabe? 

– Zostały osłabione przez lu-
dzi, którzy z nich wyszli.  

– Przecież nie ma prawa 
do strajku przeciwko rządowi, 
przeciwko władzy…  

– Skoro nie było fali strajków 
przeciwko złodziejskim planom 
wtedy, gdy likwidowano milio-
ny miejsc pracy, tym bardziej 
nie powinno być ich teraz, gdy 
odbudowuje się powoli nasz 
przemysł. Strajki dzisiaj byłyby 
głupotą, jakimś pobłądzeniem. 

– Ludzie z Sierpnia dzi-
siaj są po różnych stronach. 
W 1981 roku był Pan wraz 
z marszałkiem Borusewiczem, 
z Władysławem Frasyniu-
kiem, który nieraz wspierał 
KOD, z Janem Rulewskim.  
To ludzie, którzy są wręcz le-
gendami „Solidarności”…

– Trafnie pan określił, są legen-
dami. Wokół nich narosły legendy. 
Umiejętnie je też pielęgnowali. 
Nie tak może, jak wokół Wałęsy, 
którego wręcz wielbiły miliony, 
niczym jakiegoś bałwana, w sen-
sie świętego posągu. Byliśmy w 
„Solidarności”, ale czy razem? 
Mam wątpliwości. 

Rozmawiał Artur S. Górski

Prowokacja 
w wojnie hybrydowej 
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HISTORIA

Sierpień 1980 r. zmienił wszystko, nie tylko w PRL, ale całym bloku sowieckim. Powstała 
pierwsza niezależna od władz komunistycznych organizacja pracownicza. Przy udziale bli-
sko 10 milionów ludzi zmaterializowała się idea solidarności. Reżim PRL próbował cofnąć 
wskazówki zegara historii, wprowadzając stan wojenny. Polacy głośno powiedzieli jednak: 
„Nie oddamy Sierpnia!”. W 1982 r., w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, 
masowo wyszli na ulice.

Nie oddamy Sierpnia!

Pierwsza rocznica pod-
pisania Porozumienia 
Gdańskiego w 1981 r. 

obchodzona była radośnie i nie-
mal oficjalnie. Druga, w 1982 
r., przypadła dziewięć miesięcy 
po wprowadzeniu stanu wojen-
nego, który miał zniszczyć „S”. 
Dlatego główną formą zamani-
festowania przywiązania do idei 
Sierpnia ’80 były demonstracje 
społeczne, organizowane przez 
podziemne struktury Związku. 

„Prowokatorzy 
odbiorą lekcję”

Na początku lipca 1982 r. 
Tymczasowa Komisja Koordy-
nacyjna NSZZ „S” – najważ-
niejsza instytucja podziemnej 
„S” – opublikowała deklarację 
programową, w której wzywała 
do porozumienia narodowego. 
Jednak władze PRL odrzuciły 
propozycję umowy społecznej. 
W tej sytuacji TKK wezwała do 
zorganizowania 31 sierpnia 1982 
r. pokojowych manifestacji pod 
hasłami przywrócenia działalno-
ści NSZZ „S”, uwolnienia osób 
internowanych, aresztowanych i 
skazanych oraz zawarcia poro-
zumienia narodowego. 

Władze zdecydowanie parły 
do rozwiązania siłowego, nazy-
wając to w partyjno-esbeckiej 
nowomowie „bezpiecznym 
przekraczaniem progu sierpnio-
wego”. W sierpniu 1982 r. swo-
je działania zintensyfikowały 
Służba Bezpieczeństwa i Milicja 
Obywatelska. Podczas tajnej 

telekonferencji wojewódzkich 
szefów SB wiceminister spraw 
wewnętrznych gen. Władysław 
Ciastoń zalecał „jak najostrzej-
sze działania wobec uczestników 
zbiórek i nielegalnych zgroma-
dzeń”. Z kolei szef MSW gen. 
Czesław Kiszczak w przemó-
wieniu telewizyjnym 25 sierpnia 
1982 r. wprost groził: „Interesów 
państwa i narodu nikomu deptać 
nie pozwolimy. Jeżeli za mało 
było dotychczasowych lekcji, 
prowokatorzy odbiorą następne. 
Władze i organy porządku dyspo-
nują wystarczającymi i skutecz-
nymi siłami oraz środkami dla 
gwarantowania spokoju i bezpie-
czeństwa. Ład publiczny będzie 
zapewniony”. Jak się miało oka-
zać, te groźby zostały w krwawy 
sposób zrealizowane.

Gdańsk –  
śmierć portowca

Na wezwanie podziemnych 
władz „S” 31 sierpnia 1982 r. 
pokojowe manifestacje odbyły 
się w 66 miejscowościach z 34 
województw. Wzięło w nich 
udział ponad 100 tys. Polaków. 
Było to apogeum protestów 
społecznych w całym okresie 
stanu wojennego.

Jedna z największych i naj-
bardziej symbolicznych demon-
stracji miała miejsce w Gdańsku 
– kolebce „Solidarności”. Roz-
poczęła się ona przed bramą nr 
2 Stoczni Gdańskiej około godz. 
14 złożeniem kwiatów pod po-
mnikiem Poległych Stoczniow-

ców 1970. Wówczas doszło do 
ataku ZOMO na manifestantów. 
Walki uliczne rozprzestrzeniły 
się na Stare Miasto i Śród-
mieście. Podczas rozpędzania 
przez ZOMO jednej z grup 
demonstrantów zginął 22-let-
ni Piotr Sadowski, ślusarz w 
porcie gdańskim i sympatyk 
„S”. W rejonie ul. Łagiewniki 
przewrócił się na ziemię, zranił 
w głowę i stracił przytomność. 
Nieopodal niego spadł mili-
cyjny pocisk z gazami che-
micznymi, które spowodowały 
zatrucie organizmu. Sadowski 
został przewieziony do szpitala, 
gdzie tego samego dnia zmarł. 
Śledztwo w sprawie jego śmier-
ci zostało umorzone „z powodu 
niestwierdzenia czynu przestęp-
czego”. 

Nie była to jednak śmierć 
przypadkowa, jeśli uświado-
mimy sobie, że do „zabezpie-
czenia” solidarnościowej mani-
festacji tego dnia w Gdańsku 
władze wykorzystały ponad 4,5 
tys. funkcjonariuszy różnych 
formacji milicyjnych oraz żoł-
nierzy Wojskowej Służby We-
wnętrznej i WOP, którzy mieli 
do dyspozycji pałki, petardy, 
środki chemiczne i armatki 
wodne. Ranne zostały 33 oso-
by, a 302 zostały aresztowane.

Gdynia – atak na 
stoczniowców

W nieodległej Gdyni mani-
festacja również rozpoczęła się 
od upamiętnienia ofiar Grudnia 

’70 i wzięli w niej udział głównie 
stoczniowcy – tym razem nie z 
gdańskiego „Lenina”, ale Stoczni 
im. Komuny Paryskiej. Sformo-
wano pochód, który przeszedł 
spod stoczni przed dworzec PKP. 
Tam doszło do ataku zomowców 
i milicjantów sprowadzonych ze 
szkoły MO w Słupsku. Rozpoczę-
ły się kilkugodzinne starcia ulicz-
ne. Na szczęście nikt nie zginął, 
ale wiele osób zostało rannych, a 
125 zatrzymanych przez MO.

„Krwawy wtorek” 
Zagłębia Lubińskiego

Najbardziej liczne protesty 
społeczne 31 sierpnia 1982 r. 
odbyły się na Dolnym Śląsku. 
Niestety, miały one także najbar-
dziej dramatyczny przebieg. We 
Wrocławiu próba rozbicia 10-ty-
sięcznej manifestacji przez ponad 
6 tys. (!) milicjantów i żołnierzy 
przerodziła się w starcia uliczne 
trwające do wczesnych godzin 
rannych. Funkcjonariusze MO 
użyli broni palnej, raniąc siedem 
osób. Jedną z nich był Kazimierz 
Michalczyk, 27-letni tokarz 
w Zakładach Elektronicznych 
„Elwro”, który zmarł w szpitalu 
2 września 1982 r.

Jednak tego dnia centrum pro-
testów na Dolnym Śląsku stało 
się Zagłębie Miedziowe, czyli 
związane z górnictwem i hutnic-
twem miedzi miejscowości na 
terenie województwa legnickie-
go. Praktycznie we wszystkich z 
nich (m.in. w Głogowie, Legnicy, 
Polkowicach) doszło do manife-
stacji solidarnościowych. 

Największa, kilkutysięczna, 
zorganizowana przez podziemne 
struktury „S” odbyła się w stolicy 
Zagłębia Miedziowego – Lubinie. 
Około godz. 15 na rynku w cen-
trum miasta manifestanci ułożyli 
krzyż z kwiatów i skandowali 
hasła wzywające do uwolnienia 
więźniów politycznych. Wów-
czas do akcji wkroczyły oddzia-
ły milicji niemal ze wszystkich 
formacji – ZOMO, ORMO, 
ROMO (Rezerwowe Oddzia-
ły MO) i NOMO (Nieetatowe 
Odwody MO). Te ostatnie były 
używane tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, gdy władze mobilizo-
wały wszystkie dostępne zasoby 
aparatu represji. To potwierdza, 
że reżim PRL zrobił wszystko, 
aby 31 sierpnia 1982 r. w istocie 
„prowokatorzy odebrali lekcję”.

W Lubinie milicjanci jako 
pierwsi zaczęli strzelać do bez-
bronnych manifestantów – naj-
pierw z petard i granatów gazo-
wych, potem z ostrej amunicji. 
Dodajmy, że na ten dzień zostali 
wyposażeni m.in. w pistole-
ty maszynowe „rak” (PM-63)  
i karabinki kałasznikowa (KBK-
-AK). Gdy część manifestantów 
zaczęła się bronić kamieniami 
i odrzucanymi granatami, w Lubi-
nie rozpoczęło się prawdziwe po-
lowanie na sympatyków Związ-
ku. Dowódcy MO sprowadzili 
wcześniej przygotowane posiłki 
z terenu całego województwa,  

a nawet Wielkopolski. Mili-
cjanci strzelali z ostrej amunicji 
bez ostrzeżenia. Ślady po kulach 
znaleziono później na ścianach 
budynków, w przestrzelonych 
oknach, na ulicach i znakach 
drogowych. Utworzono tzw. 
grupy rajdujące, czyli kolumny 
milicyjnych starów i nysek, które 
jeździły po całym mieście. Znaj-
dujący się w pojazdach milicjanci 
przez otwarte drzwi strzelali do 
bezbronnych ludzi, także tych nie-
biorących udziału w manifestacji. 
Wprowadzono godzinę milicyjną, 
zakaz wjazdu do miasta.

Śledztwo prowadzone póź-
niej przez prokuraturę woj-
skową we Wrocławiu wyka-
zało, że 31 sierpnia 1982 r. w 
Lubinie siły MO wykorzystały 
blisko 10 tys. różnego rodzaju 
środków chemicznych i kilka 
tysięcy sztuk ostrej amunicji! 
Tak brutalna interwencja mu-
siała przynieść ofiary. 

W „czarny wtorek” w Lubi-
nie zginęły trzy osoby. Michał 
Adamowicz, 28-letni elektryk z 
Zakładów Górniczych „Lubin”, 
członek tamtejszej „S”. Zmarł 
w szpitalu 5 września 1982 r. w 
wyniku ran postrzałowych gło-
wy. Osierocił dwoje dzieci. Dru-
gą ofiarą śmiertelną był Mieczy-
sław Poźniak, 26-letni pracownik 
„Elektromontażu” w Lubinie. 31 
sierpnia 1982 r. otrzymał dwie 
rany postrzałowe w brzuch, tego 
samego dnia zmarł w szpitalu na 
stole operacyjnym. Świadkowie 
jego postrzelenia słyszeli, jak 
leżąc ranny na ulicy zawołał 
dwukrotnie: „Tatusiu, ginę z rąk 
MO”. Trzecia ofiara morderców 
z MO to Andrzej Trajkowski, 
32-letni mechanik z Wrocław-
skiego Przedsiębiorstwa Insta-
lacji Przemysłowych Oddział w 
Lubinie. Zginął 31 sierpnia 1982 
r. w wyniku rany postrzałowej 
głowy. Zmarł przed dowiezie-
niem go do szpitala miejskie-
go. Osierocił czworo dzieci, z 
których najmłodsze urodziło się 
już po śmierci ojca. 

Nie oddali Sierpnia

W drugą rocznicę Sierp-
nia aparat represji PRL ze-
brał krwawe żniwo. Brutalnie 
rozbito 29 z 66 manifestacji. 
Zginęło sześć osób – ostatnią 
z ofiar był Stanisław Rak, 35-
-letni zegarmistrz pobity w 
Komendzie Miejskiej MO w 
Kielcach (zmarł 7 września 
1982 r. w wyniku odniesio-
nych obrażeń). W całej Pol-
sce zatrzymano 5131 osób, z 
których 3023 zostały ukarane 
przez kolegia ds. wykroczeń. 
Przed sądami stanęło 126 
osób, a wobec 236 wszczęto 
śledztwa prokuratorskie. Inter-
nowano 189 osób. 

Ciekawe, czy i kto z władz 
PRL miał w tym momencie świa-
domość, że idea Sierpnia, dla któ-
rej ludzie są gotowi ponosić takie 
ofiary, jest nie do pokonania?

Adam Chmielecki
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Śmiertelnie ranny Michał Adamowicz niesiony przez manifestantów przez błonia w centrum 
Lubina, 31 sierpnia 1982 r.  To zdjęcie stało się jednym z symboli stanu wojennego.
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ZWIĄZEK

Gdy po żmudnych, trwających ponad rok negocjacjach, 
związkowcy i zarząd DCT Gdańsk doszli do porozumienia 
i podpisali w kwietniu ubiegłego roku  układ zbiorowy 
pracy wydawało się, że wzajemne relacje pracowników  
i zarządu terminalu będą układały się co najmniej po-
prawnie. Jednak nowy zarząd postanowił jednostronnie, 
bez uzgodnienia z organizacją związkową, o likwidacji 
jednego z  elementów motywacyjnych, czyli współczyn-
nika korygującego w systemie premiowym. Związkowcy 
więc zareagowali: nic o nas bez nas.

SPÓR ZBIOROWY W DCT GDAŃSK SA

Nic o nas
bez nas

Przypomnijmy, że zawar-
ty w ramach UZP pakiet 
gwarancji pracowni-

czych obowiązuje przez trzy 
lata. Oprócz wynegocjowanych 
podwyżek uległ też modyfika-
cji system premiowy. Przewi-
dziany został też dodatek za 
pracę w dniach świątecznych. 
Po podpisaniu Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, 
pracodawca modyfikował za-
sady funkcjonowania systemu 
motywacyjnego. Ponieważ trzy 

pierwsze aneksy były korzyst-
ne dla pracowników, zakłado-
wa „Solidarność” je zaakcep-
towała. Jednak gdy następne 
aneksy (nr 4 i 5) pogorszyły 
sytuację załogi, związkowcy 
zaprotestowali.

– Mamy poczucie, że za-
rząd chce nas ograć. Oczeki-
waliśmy, że podpisanie układu 
zakończy etap negocjacji i był 
wówczas pewien rodzaj sa-
tysfakcji. Dzisiaj musimy tę 
optymistyczną opinię skory-

gować. System motywacyjny 
po naszych postulatach został 
uzupełniony o współczynnik 
korygujący. Komisja Zakłado-
wa nie wnosiła wówczas sprze-
ciwu do aneksowania układu. 
Tymczasem od lipca tego roku 
zarząd jednostronnie zlikwido-
wał współczynnik korygujący 
bez uzgodnienia z organizacją 
związkową. Takie działanie 
spowoduje nawet utratę pre-
mii – mówi Adam Piotrowski, 
przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
w DCT Gdańsk SA. 

Czym jest ów współczyn-
nik korygujący? Jest to wpro-
wadzony od września ub.r. 
w DCT dodatek procentowy 
za przeładowanie kontenerów 
na zmianie ponad ustalone mi-
nimum. Ma on wpływ na wy-
sokość otrzymywanego przez 
pracownika świadczenia.

Zdaniem szefa  Działu 
Prawnego ZRG NSZZ „S” dr. 
Waldemara Uziaka, pracow-
nika naukowo-dydaktycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
skoro zasady zostały uzgodnio-
ne z organizacją zakładową, to 
ich modyfikacja, np. w drodze 
powtórnego przyjęcia wcześniej 
obowiązujących rozwiązań (i to 
mniej korzystnych dla pracow-
ników) jest możliwa jedynie 
w wyniku uzyskania zgody 
organizacji. Konieczne jest 
też dokonanie wypowiedzenia 
warunków pracy, czyli wypo-

wiedzenie zmieniające. Musi 
opierać się ono na legalnie 
wprowadzonych rozwiązaniach 
w regulaminie wynagrodzeń.

W związku z tym KZ NSZZ 
„Solidarność” w DCT 21 lip-
ca br. zażądała uzgodnienia 
zasad przyznawania premii 
miesięcznej. Tydzień później, 
wobec braku reakcji zarządu 
firmy na postulaty związkow-
ców, zakładowa „Solidarność” 
ogłosiła wejście w spór zbioro-
wy z zarządem DCT. 

Na początku sierpnia pra-
codawca bez zapowiedzi, co 
uniemożliwiło przygotowanie 
wspólnego stanowiska, rozpo-
czął wzywanie na spotkania 
wybranych przez siebie grup 
związkowców. „Komisja nie 
została w żaden sposób for-
malnie poinformowana o chęci 
odbycia spotkań negocjacyj-
nych w celu uzgodnienia zasad 
przyznawania premii. Tym sa-
mym została przez pracodawcę 
złamana dotychczasowa dobra 
praktyka, zgodnie z którą strony 
informowały siebie o potrzebie 
spotkań, ustalały terminy oraz 
mogły zdecydować o swojej 
reprezentacji” – czytamy w pi-
śmie KZ NSZZ „Solidarność” 
w DCT Gdańsk SA. Strona 
związkowa uważa, że nie zosta-
ła oficjalnie zaproszona do roz-
mów. Sytuacja jest tym bardziej 
bulwersująca, że pracodawca 
kilkakrotnie odmówił udzie-
lenia zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy związ-
kowcom, którzy chcieli wziąć 
udział w posiedzeniu Komisji 
Zakładowej, zwołanego w celu 
ustalenia stanowiska wobec 
propozycji pracodawcy. 

22 sierpnia br. zakończyła 
się kontrola Państwowej In-
spekcji Pracy, która potwier-
dziła stanowisko zakładowej 
„Solidarności”.

Od końca lipca br. redak-
cja „Magazynu Solidarność” 
oczekuje na odpowiedź na py-
tanie zadane prezesowi zarzą-
du DCT Cameronowi Thorpe 
o powód zmiany systemu mo-
tywacyjnego i odstąpienia (bez 
uzgodnienia ze związkami za-
wodowymi) przez zarząd DCT 
od zapisanego w porozumieniu 
ze związkami zawodowymi 
uwzględniania „współczynni-
ka korygującego” (co prowadzi 
do zmiany zasad przyznawania 
premii miesięcznej) i ewentu-
alną renegocjację porozumień 
dotyczących systemu moty-
wacyjnego w DCT. Grzegorz 
Pawłowski, Legal and Corpo-
rate Affairs Director Deepwa-
ter Container Terminal Gdansk 
poinformował, iż „pracuje nad 
odpowiedziami, które postara 
się niezwłocznie przekazać”.

Organizacja zakładowa 
NSZZ „S” w DCT Gdańsk 
S.A. liczy 312 pracowników 
terminalu i dynamicznie się 
rozwija. 

(ASG, mk)

Czy protest artysty – związkowca zwróci ponownie uwa-
gę opinii publicznej na problemy pracownicze środowiska 
artystycznego? Krzysztof Rzeszutek, artysta Opery Bałtyc-
kiej, tenor, członek ZRG NSZZ „Solidarność”, przyszedł w 
poniedziałek, 21 sierpnia do pracy w koszulce związkowej. 
Rozpoczął też akcję protestacyjną – strajk głodowy. W trze-
cim dniu protestu znalazł się w szpitalu.

Protest artysty 
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Do dramatycznego kro-
ku i podjęcia strajku 
g łodowego  pchnę-

ła związkowca sytuacja w 
Operze Bałtyckiej, instytucji 
kultury zawiadywanej przez 
Urząd Marszałkowski i – jak 
mówi związkowiec – bierność 
urzędników. 

Już raz związkowcy z NSZZ 
„Solidarność” z Państwowej 
Opery Bałtyckiej sięgnęli po 
tę dramatyczną formę prote-
stu. W marcu ub.r. troje z nich 
prowadziło protest głodowy 
w Urzędzie Marszałkowskim. 
Głównym powodem protestu 
było wówczas zablokowanie 
przez marszałka podwyżek, 
które od początku roku mieli 
otrzymać pracownicy opery. 
Teraz związkowiec alarmuje o 
łamaniu praw pracowniczych 
i związkowych oraz o niewy-
pełnianiu zaleceń inspekcji 
pracy.

Krzysztof Rzeszutek roze-
słał oświadczenie, w którym 
oskarżył zarząd województwa 
i rządzącą na Pomorzu w Sej-
miku koalicję PO-PSL, z po-
morskim marszałkiem Mie-
czysławem Strukiem (PO), 
o  pośrednie łamanie praw 
pracowniczych i związkowych. 
Ostrze krytyki i oskarżenia 
o łamanie praw pracowni-
czych, szczególnie o dyskrymi-
nowanie i niebranie pod uwa-
gę głosu NSZZ „Solidarność”, 
związkowiec kieruje też w 
stronę dyrektora tej instytucji 
kultury Warcisława Kunca. 

– Skoro nie ma reakcji na 
nasze postulaty dotyczące 
przestrzegania regulaminów 
i zasad BHP oraz spraw ty-
czących naszej pracy, skoro 
Urząd Marszałkowski i dyrek-
cja ignorują nawet zalecenia 
Państwowej Inspekcji Pracy, 
które osobiście dostarczy-

łem na urzędnicze biurka, nie 
pozostaje mi nic innego jak 
zaprotestować. Swój protest 
traktuję w wymiarze symbolu. 
Mijają kolejne miesiące. Jeste-
śmy cierpliwi, czekamy. Ale i 
cierpliwość artysty ma kres. 
W związku z tym rozpoczy-
nam strajk głodowy na terenie 
Opery Bałtyckiej – powiedział 
nam Krzysztof Rzeszutek.

Przypomnijmy, że w mar-
cu br. po rocznym impasie w 
negocjacjach, próbach media-
cji ciągnących się od jesieni 
ub.r., zmianie dyrektora Ope-
ry Bałtyckiej i przystąpieniu 
do strajku spór się zakończył. 
Przedstawiciele związków za-
wodowych i dyrektor Opery 

Bałtyckiej podpisali porozu-
mienie kończące akcję straj-
kową. 

Wynagrodzenie pracowni-
ków opery miało zbliżyć się do 
zarobków, jakie otrzymywali 
do września ub.r., czyli przed 
objęciem dyrekcji przez Warci-
sława Kunca. NSZZ „Solidar-
ność” wycofał wówczas spory 
zbiorowe. Jednak sytuacja nie 
uległa uzdrowieniu. „Solidar-
ność” ponownie weszła w spór 
zbiorowy z dyrekcją opery.

W tzw. międzyczasie Pań-
stwowa Inspekcja Pracy prze-
prowadziła w gdańskiej operze 
kontrole, potwierdzając uwagi 
związkowców i wydając wiele 
zaleceń. 

W trzecim dniu protestu 
stan zdrowia związkowca 
zdecydowanie się pogorszył 
i Krzysztof Rzeszutek został 

przewieziony do szpitala. Dy-
rekcja opery przygotowuje dla 
niego zwolnienie dyscyplinar-
ne. Zwierzchnicy zarzucają mu 
upolitycznienie protestu. Pod-
czas protestu w pomieszczeniu 
związkowym decyzją dyrekcji 
nikt nie mógł go odwiedzać.  

– Czyli zwykli ludzie nie 
mają prawa wypowiadać się 
na temat polityków, bo grozi 
to zwolnieniem z pracy. Jeśli 
mnie można zwolnić, to co ma 
powiedzieć zwykły związko-
wiec? Sporo na ten temat my-
ślałem. Coś trzeba z tym zrobić. 
Jeśli mam negatywne zdanie na 
temat jakiegoś polityka, to prze-
cież można mnie podać do sądu, 
a nie od razu zwalniać z pracy 
– powiedział nam Krzysztof 
Rzeszutek, a kilka godzin póź-
niej trafił do szpitala… 

(asg)

Już raz związkowcy 
z NSZZ „Solidarność” 
z Państwowej Opery 
Bałtyckiej sięgnęli po 
tę dramatyczną formę 
protestu. W marcu 
ub.r. troje z nich 
prowadziło protest 
głodowy w Urzędzie 
Marszałkowskim. 

Krzysztof Rzeszutek 
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DEBATA W SALI BHP

25 sierpnia 2017 r. w Sali BHP w Gdańsku podczas debaty 
„Konstytucja dla obywateli, nie dla elit” prezydent Andrzej 
Duda rozpoczął proces konsultacji społecznych przed pla-
nowanym na listopad 2018 r. referendum ws. nowej kon-
stytucji. Ani data, ani miejsce nie były tu przypadkowe. To 
przecież NSZZ „Solidarność” w 1994 r. przygotował jedyny 
w historii III RP obywatelski projekt konstytucji, który był 
alternatywą dla projektu obecnie obowiązującej ustawy za-
sadniczej. Konstytucja przygotowana przez Związek miała 
dokończyć dzieło Sierpnia ’80. Wprawdzie w latach 90. tak 
się nie stało, ale związkowy projekt jest ważnym punktem 
odniesienia w obecnej debacie konstytucyjnej.

KONSTYTUCJA DLA LUDZI 

stytucji. Oznacza to, że obec-
na konstytucja obowiązuje w 
wyniku decyzji zdecydowanej 
mniejszości obywateli. Dodat-
kowym absurdem pozostaje 
fakt, że ustawa zasadnicza, 
sama przyjęta przy frekwencji 
poniżej 50 procent, sama usta-
nawia taki właśnie próg, aby 
jakiekolwiek inne referendum 
zostało uznane za wiążące.

Trzeba też pamiętać, że ko-
misja przygotowująca konsty-
tucję szybko stała się ciałem 
niereprezentatywnym dla pol-
skiego społeczeństwa, ponieważ 
po wyborach w 1993 r. w Sejmie 
znaleźli się przedstawiciele nie-
mal wyłącznie środowisk lewi-
cowych (postkomunistycznych) 
i centrowych (liberalnych). 
Skutkowało to m.in. brakiem 
zapisów konstytucyjnych doty-
czących lustracji, dekomunizacji 
i otwarcia PRL-owskich archi-
wów. I trudno się dziwić, skoro 
twórcy obecnej konstytucji w 
większości sami byli powiązani 
z systemem PRL.

Najważniejszy bodaj za-
rzut wobec obecnej ustawy 
zasadniczej jest jednak inny. 
To konstytucja nieprecyzyj-
na, generująca z zasady kon-
flikt między prezydentem a 
rządem. W Polsce nie mamy 
bowiem klasycznego systemu 
prezydenckiego, w którym 
to prezydent kieruje rządem 
albo bezpośrednio (jak USA), 
albo poprzez podległego sobie 
premiera (jak we Francji). Nie 
mamy jednak również klasycz-
nego systemu kanclerskiego 
(jak w Niemczech), gdzie szef 
rządu ma dominującą pozycję 
wśród organów państwowych, 
a głowa państwa spełnia tylko 
funkcje reprezentacyjne i jest 
wybierana przez parlamenta-
rzystów, a nie przez całe spo-
łeczeństwo. Tymczasem nad 
Wisłą prezydent jest wybiera-
ny w wyborach powszechnych, 
co daje mu największy mandat 
demokratyczny do sprawowa-
nia władzy, ale jego kompeten-
cje w konstytucji są określone 
dość ogólnikowo. Jak pokazało 
ostatnie 20 lat, takie rozwiąza-
nia generują konflikt, przede 
wszystkim w obszarze obron-
ności i spraw międzynarodo-

Dla nowego pokolenia
– To bardzo dobrze, że pierwsza debata nad przyszłością RP odbywa się w Sali BHP 

Stoczni Gdańskiej, w kolebce „Solidarności”. To miejsce jest świadectwem wielkiej 
zmiany, jaka nastąpiła w naszym kraju na przełomie lat 80. i 90. To dzięki „Solidarno-
ści” Polska przestała być republiką ludową, w której konstytucję były wpisane sojusz 
ze Związkiem Sowieckim i przewodnia rola PZPR, a stała się Rzeczpospolitą Polską, 
czyli demokratycznym państwem obywateli. Dzisiejsza debata służy właśnie temu, 
abyśmy prawie po 30 latach od tamtej zmiany zrealizowali ostatecznie proces budo-

wania rzeczywiście demokratycznego państwa, m.in. przez naprawę tego, co było złe
W kwestiach ustrojowych Polski w mojej działalności publicznej uderzyły mnie przede wszystkim 

dwie sytuacje. Pierwszą był spór kompetencyjny między premierem i prezydentem, który obserwowałem 
na przykładzie sprawy wytoczonej przed Trybunałem Konstytucyjnym przez ówczesnego premiera Do-
nalda Tuskowi przeciwko, tak to trzeba nazwać, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Miałem wówczas 
zaszczyt reprezentować prezydenta w postępowaniu przed trybunałem. Tamta sytuacja uzmysłowiła mi, 
jak bardzo nieprecyzyjna jest polska konstytucja, jak nieprecyzyjny jest nie tyle podział władzy, ile podział 
kompetencji poszczególnych władz, podział pomiędzy dwoma częściami władzy wykonawczej.

Drugą sytuacją było podniesienie wieku emerytalnego, mimo protestów społeczeństwa, wbrew pra-
cownikom, wbrew ponad 2 milionom podpisów Polaków zebranych przez „Solidarność”. Wszyscy 
mamy w pamięci protest zorganizowany w tej sprawie przez „Solidarność” przed Sejmem. W mojej 
ocenie złamano wówczas fundamentalną zasadę praw nabytych. Obywatele na co innego umawiali się 
z państwem, podejmując aktywność zawodową. Przeżyłem wówczas dwa zawody. Pierwszy, gdy głos 
społeczeństwa nie został wysłuchany, gdy odrzucono wniosek o referendum. Drugi, gdy ówczesny pre-
zydent podpisał ustawę podnoszącą wiek emerytalny, a Trybunał Konstytucyjny stwierdził, ze wszystko 
jest w porządku. Wówczas tamten trybunał w moich oczach sam się zdelegalizował. Wtedy Trybunał 
Konstytucyjny nie zdał egzaminu, przegrał sprawę.

Naszej konferencji przyświeca hasło „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”. Ja określiłbym to trochę 
inaczej: „Konstytucja dla obywateli, nie tylko dla elit”. Członkowie elit, różnych elit, także są obywate-
lami. Nie może być jednak tak, że większość zapisów służy tylko im, służy elitaryzowaniu państwa. To 
sprawia, że elity odrywają się od społeczeństwa.

Dzisiaj 80 proc. ludzi w Polsce domaga się reformy wymiaru sprawiedliwości. Prawie 80 proc. uważa, 
że referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji powinno się odbyć. To pokazuje, że Polacy po 30 
latach budowania demokracji dojrzeli, widzą, gdzie są dostatki, a gdzie niedostatki naszej rzeczywistości. 
Zgadzam się z tymi, który uważają, że w obecnej konstytucji nie wszystko jest złe. Ale są w niej ważne 
elementy, które się nie sprawdziły, które są puste. Na przykład zapis o społecznej gospodarce rynkowej, 
którą dopiero budujemy. Nie udało się tego celu zrealizować w ciągu 20 lat, ponieważ te zapisy są 
niedostatecznie wyraziste i niedostatecznie zabezpieczone. Wiele spraw społecznych pozostających w 
zainteresowaniu „Solidarności” wymaga doprecyzowania.

Nowa konstytucja ma być wyjściem na przyszłość. Wszystkie środowiska zaangażowane w ten projekt 
muszą mieć świadomość, ze będziemy ją tworzyli dla nowego pokolenia. Ma czerpać z doświadczeń 
walki o niepodległość, prawie 50 lat wychodzenia ze zniewolenia i ostatnich 30 lat. Obecnie znajdujemy 
się w takim momencie dziejów Polski, w którym suma tych doświadczeń jest już bardzo duża. Możemy 
dokonać oceny konstytucji z 1997 r., konstytucji okresu przejściowego. Chciałbym, aby tej oceny dokonali 
nie tylko eksperci, ale też społeczeństwo. Teoria prawa zna pojęcie internalizacji normy prawnej, kiedy 
dana norma się przyjmuje i jest wykonywana. Aby do tego doszło rzeczywiście, ona musi być zrozumiała 
dla ludzi. Musi być taka, jakiej ludzie chcą. Temu ma służyć referendum konstytucyjne w listopadzie 
2018 r. i przeszło roczny okres debaty konstytucyjnej.

Andrzej Duda, prezydent RP

Na zaproszenie „Solidar-
ności” do Gdańska na 
konferencję z udziałem 

prezydenta RP przybyli m.in.: 
marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski, prezes Trybunału 
Konstytucyjnego Julia Przy-
łębska, prezes IPN Jarosław 
Szarek, parlamentarzyści PiS, 
PSL i Kukiz’15. Obecni byli: 
metropolita gdański abp Sła-
woj Leszek Głódź i wojewo-
da pomorski Dariusz Drelich. 
Licznie przybyli związkowcy, 
w tym obecny i byli przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” 
– Piotr Duda, Janusz Śniadek i 
Marian Krzaklewski oraz człon-
kowie Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”, z 
przewodniczącym Krzyszto-
fem Doślą na czele. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali egzem-
plarz obywatelskiego projektu 
Konstytucji RP przygotowane-
go przez NSZZ „S” w czerwcu 
1994 r. Historia tego dokumentu 
wiele mówi o polskim państwie 
po 1989 r., obecnej konstytucji i 
trybie jej uchwalania.

Droga do konstytucji

Po 1989 roku oczywiste 
było, że musi zostać uchwalo-
na nowa ustawa zasadnicza, re-
gulująca najważniejsze kwestie 
w państwie w nowych warun-
kach ustrojowych. Konstytucja 
miała też w sposób symbolicz-
ny i faktyczny odzwierciedlać 
zerwanie z reżimem komuni-
stycznym i jego porządkiem 
prawnym. W 1992 r. uchwa-
lono tzw. małą konstytucję 
tymczasowo regulującą relacje 
między poszczególnymi orga-
nami władzy. W tym samym 
roku powołano Komisję Kon-
stytucyjną złożoną z posłów i 
senatorów, która przygotowy-
wała treść przyszłej konstytu-
cji. 2 kwietnia 1997 r. Zgro-
madzenie Narodowe złożone 
z posłów i senatorów przyjęło 
treść Konstytucji RP. Referen-
dum konstytucyjne odbyło się 
25 maja. W głosowaniu wzięło 
udział niewiele, ponad 12 mi-
lionów Polaków, czyli 42,86 
proc. uprawnionych, z których 
52,45 proc. (6 mln) opowie-
działo się za przyjęciem kon-

W drodze na debatę konstytucyjną w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
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DEBATA W SALI BHP

Dokończyć dzieło „Solidarności”
– 37 lat temu w wielu zakładach pracy odbywały się strajki i protesty. Początek 

to lipiec 1980 r., Świdnik i Lublin. 14 sierpnia 1980 r. tu w Gdańsku rozpoczęto 
strajk w Stoczni Gdańskiej w obronie zwolnionej Anny Walentynowicz. Wiele 
protestów w naszym kraju przekształciło się w walkę o konstytucję – konstytucję 
pracowniczą, która została spisana w 21 postulatach. Dały temu wyraz także 
strajki na Śląsku, w Szczecinie. 

Dzisiejsza konferencja to wielkie święto demokracji. Jest dla nas bardzo waż-
na. Długo czekaliśmy, blisko 20 lat, aby rozpocząć szeroką debatę, która ma się 

zakończyć referendum konsultacyjnym ws. zmiany obecnej konstytucji. Dziękuję prezydentowi 
Andrzejowi Dudzie za tę wspaniałą inicjatywę. To dobry moment, aby przypomnieć obywatelski 
projekt konstytucji, nad którym pracowała „Solidarność”. 

Nasza propozycja konstytucyjna faktycznie zrywała z PRL. Była oparta na trzech filarach. 
Pierwszym były wartości chrześcijańskie, społeczna nauka Kościoła. Drugim polska historia  
i tradycja. Trzeci był filar społeczny – rozbudowane prawa socjalne, rozbudowany dialog spo-
łeczny, tak potrzebny w naszym kraju. Nasz projekt zakładał, że praca znajduje się pod ochro-
ną państwa i stanowi podstawę rozwoju gospodarczego. Miał dokończyć dzieło „Solidarności”  
z 1980 r. Miał dać poczucie, że żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju, który zerwał z dzie-
dzictwem PRL. Niestety, nasz projekt nie został poddany pod ocenę suwerena w referendum. 
Wyniki tego głosowania znamy. Możemy założyć, że gdyby pod referendum został poddany także 
nasz projekt, to on stałby się obowiązującym aktem prawnym. Stało się inaczej.

17 października obecna konstytucja skończy 20 lat. To najwyższy czas, aby zacząć dyskusję 
nad zmianami. W obecnej ustawie zasadniczej istnieje wiele pozytywnych zapisów dla ludzi 
pracy, ale nic z tego nie wynika. Spójrzmy chociażby na art. 12. gwarantujący wolność tworzenia 
i działania związków zawodowych. Jak to się ma do rzeczywistości? Nijak, a największe proble-
my występowały przez 8 lat rządów PO-PSL, gdzie konstytucja była nagminnie łamana w tym 
zakresie. Ludzi wyrzucano z pracy tylko za to, że chcieli założyć związek zawodowy.

Kierunek zmian, w którym chcemy iść, to demokracja bezpośrednia. Chcemy więcej demokracji, 
więcej referendów krajowych i lokalnych. Nie chcemy łaski w postaci zgody parlamentarzystów na 
przeprowadzenie takich referendów. Jest to zresztą zapisane w Umowie programowej, jaką zawar-
liśmy w 2015 r. z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Przypomnijmy, że po 
1989 r. w Polsce, z wyjątkiem referendum uwłaszczeniowego, nie odbyło się ani jedno referendum 
obywatelskie Tak zdecydowali politycy. Elity zrobiły konstytucję dla siebie, nie dla obywateli. 

Chcemy także rozmawiać o aspektach społecznych funkcjonowania konstytucji, o ochronie 
pracy, podmiotowości pracownika. W obecnej konstytucji mówi o tym tylko jeden artykuł – art. 
24. A jak on się ma do rzeczywistości? Przypomnijmy sobie umowy śmieciowe i inne patologie 
rynku pracy. Artykuł 20 mówi, że w Polsce obowiązuje społeczna gospodarka rynkowa oparta na 
wolności działalności gospodarczej, solidarności i dialogu społecznym. Co z tego wynikało przez 
wszystkie lata? Nic! Przez trzy lata nie działała Komisja Trójstronna i nikt wtedy nikt nie krzyczał: 
„Konstytucja!”. Powinna zostać wprowadzona równowaga między gospodarką rynkową i sferą 
społeczną. Dotychczas faworyzowana była swoboda wolności gospodarczej, aż do ograniczenia 
wolności innych obywateli – pracowników.

„Solidarność” chce, aby została przeprowadzona szeroka dyskusja na temat konstytucji  
z całym społeczeństwem, której efekty przeleją później na papier eksperci i prawnicy. Mam 
nadzieję, że przynajmniej jedno lub dwa pytania w referendum konsultacyjnym będą dotyczyć 
spraw społecznych.

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”

wych, między prezydentem i 
premierem pochodzącymi na-
wet z tego samego obozu. Jeśli 
ten konstytucyjny z istoty spór 
jest dodatkowo eskalowany 
z powodów czysto politycz-
nych (jak to miało miejsce w 
przypadku ataków premiera 
Donalda Tuska na prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego), staje 
się to wręcz groźne dla bezpie-
czeństwa państwa, co pokazała 
m.in. katastrofa smoleńska.

 
Projekt „Solidarności”

Równolegle z procesem 
parlamentarnym od grudnia 
1993 r. trwał społeczny proces 
przygotowywania nowej kon-
stytucji, któremu liderowała 
„Solidarność”, współpracując 
z kilkunastoma ugrupowaniami 
centroprawicowymi, które po-
zostawały poza parlamentem. 
Powołano Społeczną Komisję 
Konstytucyjną. Całością prac 
kierował ówczesny szef „S” 
Marian Krzaklewski, natomiast 
akcję zbierania podpisów po-
parcia koordynował Kazimierz 
Janiak. Związkowi udało się 
zebrać około 2 milionów pod-
pisów. W październiku 1994 
r. na krajowym zjeździe dele-
gatów w Mielcu członkowie 
„S” zdecydowali, aby poddać 
związkowy projekt pod ocenę 
wszystkich Polaków. Niestety, 
politycy zdecydowali, że re-
ferendum w 1997 r. dotyczyć 

będzie tylko projektu przygo-
towanego przez nich. Komisja 
Konstytucyjna nie wzięła także 
pod uwagę rozwiązań propo-
nowanych przez „S”.

Obietnice bez pokrycia

W pierwszej części konfe-
rencji konieczność wprowadze-
nia nowej konstytucji uzasad-
niali prezydent Andrzej Duda, 
marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski i przewodniczący 
„S” Piotr Duda. Następnie od-
był się panel ekspercki z udzia-
łem ministra Pawła Muchy z 
Kancelarii Prezydenta RP, prof. 
Jakuba Steliny i prof. Piotra 
Uziębło z Uniwersytetu Gdań-
skiego, prof. Dariusza Dudka 
z KUL, prof. Jana Wojtyły z 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, członka Prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ 
„S” Henryka Nakoniecznego i 
byłego przewodniczącego „S” 
Mariana Krzaklewskiego.

Profesor Jakub Stelina podkre-
ślił, że w obecnej konstytucji jest 
zakodowany konflikt, ponieważ 
wprowadzana ona nie trój-, ale 
czwórpodział władzy – władza 
wykonawcza jest rozbita na dwa 
organy. Drugim defektem usta-
wy zasadniczej jego zdaniem jest 
iluzoryczna gwarancja praw oby-
wateli w obszarze społecznych. 
Konstytucja wymienia wprawdzie 
szeroki katalog takich praw, ale w 
ich szczegółach odsyła do ustaw. 
W efekcie każda kolejna więk-
szość parlamentarna ma szerokie 
pole możliwości wprowadzania 
zmian, jak to się stało np. w przy-
padku podniesienia wieku eme-
rytalnego w 2012 roku. Zdaniem 
współpracującego z „S” prawnika 
wiele zapisów obecnej konstytucji 
w założeniach jej twórców od po-
czątku było tylko pustymi deklara-
cjami. – To niepoważne traktowa-
nie tak ważnego aktu prawnego, 
jakim jest konstytucja – podsumo-
wał prof. Jakub Stelina.

Zdaniem Henryka Nako-
niecznego z „S” fikcję obecnej 
konstytucji najlepiej pokazuje 
art. 20 dotyczący społecznej 
gospodarki rynkowej, która 
powinna obowiązywać w Pol-
sce. Tymczasem od blisko 30 lat 

polska gospodarka rozwija się 
w dokładnie odwrotnym kie-
runku – gospodarki liberalnej. 
Zdaniem członka Prezydium 
Komisji Krajowej to wynik 
m.in. braku dialogu społeczne-
go i niskiej partycypacji spo-
łecznej. Nakonieczny uważa, 
że nowa konstytucja powinna 
gwarantować zabezpieczenie 

społeczne w przypadku każdej 
wykonywanej pracy, bez wzglę-
du na jej formalny charakter. 

W trakcie debaty padły po-
stulaty, aby nowa konstytucja 
precyzowała m.in. finanso-
wanie edukacji, szkolnictwa 
wyższego i służby zdrowia, 
gwarantowała świadczenia 
społeczne (np. z programu 
„Rodzina 500+”) oraz wiek 
emerytalny (poprzez bezpo-
średni zapis o jego wysokości 
lub możliwość zmiany przez 
parlament większością kwali-
fikowaną, a nie zwykłą).

Porównania obecnej konsty-
tucji z obywatelskim projektem 
„S” dokonał były szef Związku 
Marian Krzaklewski. Jego zda-
niem projekt związkowy miał za-
pobiec skutkom powrotu postko-
munistów do władzy i dokończyć 
rewolucję „Solidarności”. Z kolei 
obecna konstytucja, której wpro-
wadzeniu patronował Aleksander 
Kwaśniewski, miała „wykoń-
czyć” rewolucję „S”. Krzaklew-
ski wyróżnił dwa najważniejsze 
obszary związkowego projektu. 
Pierwszym było realne odcięcie 

nowego państwa od systemu 
prawnego i dziedzictwa PRL. 
Temu służyło planowane wpro-
wadzenie weryfikacji sędziów i 
prokuratorii generalnej, reakty-
wowanie instytucji śledczego, 
otwarcie archiwów tajnych służb 
PRL, dokonanie przez Trybunał 
Konstytucyjny oceny umów 
międzynarodowych zawartych 
w okresie PRL, powszechne 
uwłaszczenie, reprywatyzacja i 
restytucja obywatelska. Drugą za-
letą związkowego projektu było 
osadzenie spraw gospodarczych 
i społecznych na wartościach 
chrześcijańskich oraz idei soli-
daryzmu społecznego. Propono-
wane przez „S” rozwiązania były 
inspirowane m.in. Kartą Praw 
Rodziny przyjętą przez Stolicę 
Apostolską.

Kto wie, może konstytucja 
na miarę Polski chrześcijań-
skiej, solidarnej, tradycyjnej 
i nowoczesnej jednocześnie 
wkrótce powstanie, a proces 
ten rozpoczął się właśnie w 
Sali BHP w sierpniu 2017 
roku?

Adam Chmielecki

Najważniejszy zarzut 
wobec obecnej ustawy 
zasadniczej jest taki, 
że to konstytucja 
nieprecyzyjna, 
generująca z zasady 
konflikt między 
prezydentem 
a rządem. W Polsce 
nie mamy bowiem 
klasycznego systemu 
prezydenckiego, 
w którym to prezydent 
kieruje rządem, 
nie mamy również 
klasycznego systemu 
kanclerskiego. 

W trakcie debaty.
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GOSPODARKA MORSKA

Ogólnopolskie Forum „Odbudowa i modernizacja Marynarki 
Wojennej RP” zwołane zostało na 28 czerwca br. do Gdyni. 
Tam, gdzie ma swoje miejsce Stocznia Marynarki Wojennej. 
Tematem forum była konieczność kompromisu między zdol-
nościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego 
przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa 
w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.  

szej wspólnoty polityczno-go-
spodarczej, jaką stanowi Unia 
Europejska. Nie zwalania nas 
to jednak z obowiązku dbania 
o narodowe zdolności obronne 
– przypominał kmdr Hamera. 

Poziom zdolności bojowej 
sił zbrojnych powinien zapew-
niać skuteczną obronę i ochronę 
granic w ramach działań pro-
wadzonych samodzielnie oraz 
w ramach obrony kolektywnej, 
zgodnie z artykułem 5 traktatu 
waszyngtońskiego. 

Przedsięwzięcia moderni-
zacyjne MW stanowią element 
Planu Modernizacji Technicznej, 
czyli pozyskania okrętów pod-
wodnych, okrętów obrony wy-
brzeża i jednostek patrolowych, 
dokończenia budowy okrętu 
patrolowego w wersji Ślązak i 
kontynuacji prac „niszczyciel 
min Kormoran II”. 

Jak zauważył kmdr Hamera, 
przyjmowanie kryterium ceny 
jako najważniejszego czynnika 
warunkującego budowę okrę-
tów może stanowić ślepy zaułek. 
Okręty oraz morskie systemy 
uzbrojenia należy utrzymywać, 
serwisować, naprawiać i mo-
dernizować, aby stanowiły peł-
nowartościowe systemy przez 
założony okres eksploatacji nie 
mniej niż 30 lat. 

– Część nowoczesnego wy-
posażenia MW może być pro-
dukowana w kraju samodzielnie 
lub w kooperacji z zagraniczny-
mi partnerami. Przyczyni się 
to do wzrostu zatrudnienia w 
gałęziach polskiego przemysłu 
obronnego i do pozyskania no-
woczesnych technologii mor-
skich – podsumował komandor.  

Po co nam  
Marynarka Wojenna?   

Z kolei kmdr rez. Mirosław 
Ogrodniczuk zwrócił uwagę na 
dylemat na pozór łatwy do roz-

wiązania: okręt obrony wybrze-
ża czy fregata z demobilu?    

Komandor Ogrodniczuk 
argumentował, że od 400 lat 
polskie doświadczenia wojenne 
to działania lądowe prowadzo-
ne na osi Wschód-Zachód.  W 
efekcie za najbardziej prawdo-
podobny kierunek uderzenia 
zagrażającego bezpieczeństwu 
uznaje się działania lądowe z 
kierunku wschodniego, lekce-
ważąc zagrożenie z kierunku 
morskiego. Brak doświadczeń z 
prowadzenia operacji morskich 
doprowadził do tego, że zarów-
no w kręgach politycznych, jak 
i wojskowych podejmowane są 
decyzje o pozyskaniu okrętów 
zabezpieczenia. Paraliż decy-
zyjny pojawia się w przypadku 
okrętów uderzeniowych. 

Fakt budowy niszczyciela 
min, który stanowi projekt uni-
katowy w skali światowej, nie 
może przesłaniać tego, że in-
westujemy w jednostki pozba-
wione samodzielnej zdolności 
przetrwania na polu walki. 

W otaczającej nas rzeczywi-
stości militarnej rosyjska Flota 
Bałtycka siłami okrętowymi i lot-
niczymi oraz wojsk rakietowych, 
jakie mogą zostać rozmieszczo-
ne w obwodzie kaliningradzkim, 
jest w stanie wystrzelić od 250 
do 300 rakiet w jednej salwie.  
Skupienie uwagi operacyjnej na 
kierunku Wschód-Zachód oraz 
lekceważenie roli MW może 
skutkować powstaniem „mięk-
kiego podbrzusza” z kierunku 
morskiego i w pasie nadmor-
skim, gdzie przeciwnik napotka 
niemal zerowe przeciwdziałanie, 
uzyska strefę pełnej swobody 
operacyjnej. 

 
Jaki typ okrętu wybrać?

Czy będzie to uniwersalna 
fregata, czy okręty klasy kor-
weta?   

Podczas gdyńskiego forum 
zwracano uwagę, iż w „Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju” zapisano, iż 
„jeśli kraj ma własny prze-
mysł i wspierające go zaple-
cza naukowo-badawcze, to 
wydatki zbrojeniowe stają się 
silnym kołem zamachowym 
gospodarki – wydatki te nie 
tylko wspierają sam przemysł 
zbrojeniowy, ale kooperujące 
z nim firmy i przyczyniają się 
do postępu technologicznego w 
innych dziedzinach gospodarki. 
Jeśli takiego przemysłu nie ma, 
to wydatki mające charakter fi-
nansowania importu, osłabiają 
krajową walutę i wspierają go-
spodarki innych państw”. 

Luki w obronie nie wypeł-
nią fregaty Adelaide, a jedynie 
odsuną w czasie agonię sił mor-
skich. To, że możliwości syste-

mów przeciwlotniczych fregat 
pozostają na wyższym poziomie 
niż systemów na wyposażeniu 
MW nie podlega dyskusji, nie-
mniej są one nieadekwatne do 
wymagań przewidywanego 
Teatru Działań Wojennych. 
Sam rząd Australii podjął de-
cyzję o budowie niszczycieli 
rakietowych typu Hobart, które 
zastąpić mają fregaty rakietowe 
typu Adelaide.

  
Nie ma okrętu  
bez stoczni

Podczas ogólnopolskiego 
forum Mirosław Kamieński, 
związkowy lider NSZZ „Soli-
darność” w Stoczni Marynarki 
Wojennej i przewodniczący 
Sekcji Krajowej Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „Soli-
darność”, zauważył:  

– Konferencja odbywa się 
w Stoczni Marynarki Wojennej 
S.A., najstarszej polskiej stoczni, 
która 95 lat temu została powoła-
na do życia. Stąd rekrutowali się 
najlepsi okrętowcy, dający pod-
waliny przemysłu okrętowego.  
Stocznia ta w II Rzeczypospoli-
tej, w okresie powojennym i po 
okresie przełomu 1989 roku do 
chwili obecnej ukierunkowana 
była i jest na kompleksową ob-
sługę Marynarki Wojennej RP. 
Po to była tworzona i tę funkcję 
służebną względem morskich Sił 
Zbrojnych wykonywała i wyko-
nuje do dnia dzisiejszego, mimo 
trwającej jeszcze upadłości. 
Stocznia przewidziana jest, jako 
podmiot wiodący, do odegrania 
znaczącej roli w realizacji pro-
gramu modernizacji Marynarki 
Wojennej RP. Zarówno Sekcja 
Krajowa, jak i Komisja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidar-
ność” Stoczni MW przyjęły po-
zytywnie decyzję rządu mającą 
na celu zakończenie upadłości i 
przywrócenie jej normalnego 
funkcjonowania.  Jako strona 
społeczna i całe środowisko 
stoczniowe wyrażamy obawę 
o dalsze losy zakładu, bowiem 
docierają do nas informacje o 
zamiarach pozbawienia SMW 
dwóch trzecich terenów na rzecz 
Portu Gdynia, możliwości utra-
ty doku pływającego 8000 ton 
i ciągu obróbki sekcji płaskich 
urządzeń specjalistycznych do 
obsługi okrętów wojennych.  
Gdyby tak się stało, to SMW 
po wyjściu z upadłości straci 
swoje dotychczasowe walory 
i zdolności produkcyjne, Ma-
rynarka Wojenna straci swoje 
bezpośrednie zaplecze remon-
towo-produkcyjne, a znaczna 
część pracowników może stracić 
miejsca pracy. 

Przypomnijmy, że 29 maja br. 
Bartosz Kownacki, sekretarz 
stanu w MON, poinformował 

oficjalnie o zakupie Stoczni 
Marynarki Wojennej przez 
Polską Grupę Zbrojeniową 
S.A.  Ostateczne porozumienie 
o zmianach właścicielskich ma 
zostać podpisane we wrześniu 
2017 r. Wówczas przyjdzie 
czas na restrukturyzację stocz-
ni i jej faktyczne włączenie do 
PGZ. Atuty Stoczni Marynar-
ki Wojennej to dok pływający 
i podnośnik statków. Aktywa te 
będą miały znaczenie w reali-
zacji Planu Modernizacji Tech-
nicznej Sił Zbrojnych. 

Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, zauważył, iż od lat trwa-
ją debaty o przemyśle stocznio-
wym. I cóż z nich wynika?

– Chciałbym móc powie-
dzieć, że nareszcie któryś z pro-
gramów zmierza ku końcowi. 
Mijają lata, a my jesteśmy 
dalej niż bliżej. Nie zrealizo-
wano w sposób spójny żadnej 
z wcześniejszych koncepcji 
– stwierdził Krzysztof Dośla, 

wymieniając kuriozalny plan 
zakupu okrętów od Australii 
oraz iluzoryczne programy bu-
dowy okrętów obrony wybrze-
ża Miecznik i okrętów patrolo-
wych Czapla, zakupu okrętów 
podwodnych Orka i opóźniony 
program Kormoran.  

– Jedno miejsce pracy 
w stoczni generuje 10 miejsc 
pracy wokół stoczni. Ważne 
jest utrzymanie potencjału roz-
woju. Mamy kupować okręty, 
a nie budować? Czy decydenci 
zechcą nas posłuchać? Nie ma 
z nami przedstawicieli sejmo-
wej Komisji Obrony Narodo-
wej i MON. A to na tym pozio-
mie rozstrzygane będą kwestie 
mogące uratować marynarkę, 
której sprzęt jest wyeksploato-
wany w 80 procentach. Trzeba 
pilnie odbudować Marynarkę 
Wojenną, odpowiadając na 
pytania, jakimi środkami na 
ten cel będzie dysponowało 
państwo – dodał Dośla.  

Artur S. Górski 

Dziurawa Marynarka Wojenna

Podstawą debaty były 
zapisane w Programie 
Operacyjnym „Zwalcza-

nie zagrożeń na morzu w latach 
2013–2022/30” możliwości roz-
woju stoczni oraz perspektywy 
dla Marynarki Wojennej RP. 

Jaką drogę wybrać?

Komandor Jacek Hamera, 
reprezentujący Inspektorat Ma-
rynarki Wojennej Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, przypomniał, że 
uwarunkowania geopolityczne 
determinują strukturę, skład oraz 
zadania sił zbrojnych. 

– Siły morskie to jeden z 
podstawowych filarów struktur 
bezpieczeństwa państwa mor-
skiego, jako instrument skutecz-
nej realizacji polityki obronnej i 
zagranicznej, w tym egzekwo-
wania narodowych praw wy-
nikających z dostępu do morza 
– przekonywał wysoki rangą 
oficer MW. 

Morze obrony i wojny

Morze Bałtyckie jest akwe-
nem stosunkowo niewielkim i 
prawie zamkniętym. Państwo, 
które kontroluje dostęp do Bał-
tyku, czyli cieśniny Sund i Bełt, 
ma wpływ na to, co się dzieje 
na tym akwenie. Wśród państw 
leżących nad Bałtykiem dla 
jednego morze to ma znaczenie 
szczególne. I to od XVIII wieku. 
Tym państwem jest Rosja.    

Brak bezpośredniego za-
grożenia bezpieczeństwa pań-
stwa nie zwalnia nas od analiz, 
a przede wszystkim pozyskania 
nowych rodzajów sprzętu woj-
skowego oraz nowatorskich me-
tod prowadzenia walki, w tym 
określanych jako „hybrydowe”.  

– Jesteśmy członkami najpo-
tężniejszego sojuszu militarnego, 
jakim jest NATO i najpotężniej-

Związkowcy ze Stoczni Marynarki Wojennej od wielu lat 
walczą o swój zakład.
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Siły morskie to jeden 
z podstawowych 
filarów struktur 
bezpieczeństwa 
państwa morskiego, 
jako instrument 
skutecznej realizacji 
polityki obronnej i 
zagranicznej,  
w tym egzekwowania 
narodowych praw 
wynikających z dostępu 
do morza
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ZWIĄZEK

Pracownicy gospodarki wodnej zarządzają olbrzymim ma-
jątkiem Skarbu Państwa, a zarabiają mizernie. Na doda-
tek minister środowiska nie wywiązuje się z zawartego w 
ubiegłym roku porozumienia, w którym rząd zobowiązał 
się do podniesienia wynagrodzenia o 850 zł dla każdego 
pracownika regionalnych zarządów gospodarki wodnej od 
1 stycznia tego roku.

Strona rządowa pozostaje 
głucha na związkowe postu-
laty, tworzy nową strukturę 
Wody Polskie i wyodrębnia 
rzeki żeglowne o szczególnym 
znaczeniu transportowym.

– Jeśli jest tak dobrze i 
wskaźniki budżetowe idą w 
górę, to dlaczego jest tak źle i 
budżetówka nie może doczekać 
się podwyżek, czyli zrekom-
pensowania wzrostu kosztów 
utrzymania? – to pytanie wra-
ca w wypowiedziach związ-
kowców, którzy domagają się 
wypełnienia zeszłorocznego 
porozumienia zakładającego 
podwyżki oraz jasnego stano-
wiska rządu.

Porozumienie w maju ub.r. 
podpisał Krajowy Sekretariat 
Zasobów Naturalnych, Ochro-
ny Środowiska i Leśnictwa 
„S”, reprezentowany przez 
Zbigniewa Kuszlewicza, a po 
stronie rządowej w imieniu 
ministra środowiska, profesora 
Jana Szyszki – Mariusz Gajda, 
wiceminister środowiska i pod-

sekretarz stanu Andrzej Szwe-
da-Lewandowski. 

Do rozmów powinien włą-
czyć się też, w imieniu resortu 
odpowiedzialnego za gospo-
darkę wodną, Jerzy Materna, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej, które wraz  
z obiektami przejmie część 
pracowników RZGW.

Gra wodą 

– Minister Szyszko i mini-
ster Gróbarczyk próbują nas 
ograć. W maju ub.r. podpisa-
liśmy porozumienie płacowe. 
Od 1 stycznia tego roku mieli-
śmy pobierać zwiększone pen-
sje, które by nam rekompen-
sowały dekadę bez podwyżek. 
Mimo starań, mimo pism do 
wszelakich instytucji, do pre-
mier, do prezesa partii rządzą-
cej, odpowiedzi nie nadeszły 
– mówi Arkadiusz Kubiaczyk, 
przewodniczący Sekcji Krajo-
wej Pracowników Gospodarki 
Wodnej NSZZ „Solidarność”.  

Działa komitet protestacyj-
ny związków zawodowych w 
regionalnych zarządach gospo-
darki wodnej. 

– Minister Szyszko zdaje 
się nie zauważać, że porozu-
mienie jest wiążące i wskazuje 
na swego zastępcę, Mariusza 
Gajdę, a ten nas, kolokwialnie 
mówiąc, kiwa cały rok. Ostat-
nio stwierdził, że musimy 
czekać na wdrożenie Prawa 
wodnego, do 1 stycznia 2018 
roku, gdy powstaną nowe jed-
nostki organizacyjne. A co z 
wyrównaniem, co z zasadami, 
na których odbywać się będzie 
przejmowanie i przechodzenie 
pracowników? – zauważa Mar-
cin Jacewicz, lider „Solidarno-
ści” w gdańskim RZGW. 

Arkadiusz Kubiaczyk ape-
luje do rządzących:

– Realizujcie to, do czego 
się zobowiązaliście. Mówi-
my o zarobkach 3300 brutto. 

Rząd ma realizować porozumienie, a nie lać wodę 

Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący Sekcji Krajowej 
Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” 
i Marcin Jacewicz, sekretarz sekcji i przewodniczący  
KZ NSZZ „S” w RZGW w Gdańsku.

Nad brakiem dialogu 
z rządem, niewypeł-
nionym porozumieniu 

płacowym i zmianami, które 
niesie ze sobą nowe Prawo 
wodne, debatowali w Gdańsku 
7-8 sierpnia br. związkowcy z 
Rady Sekcji Krajowej Pracow-
ników Gospodarki Wodnej 
NSZZ „Solidarność”. Wraz 
z przedstawicielami Komisji 
Krajowej zastanawiali się nad 
kondycją branży i drogami do 
jej naprawy. Problem dotyczy 
2700 pracowników.  

Majątek ubogich

Pracownicy regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej 
zarabiają poniżej średniej kra-
jowej, a w ich rękach pozostaje 
zarządzanie wielomilionowym 
majątkiem Skarbu Państwa, 
czyli rzekami, śluzami, trans-
portem wodnym i zbiornikami 
wody pitnej oraz zbiornikami 
retencyjnymi i przeciwpowo-
dziowymi 

Ostatni wzrost płac nastąpił 
w 2008 roku. Wówczas nieco 
odbiliśmy się od dna. Po dzie-
sięciu latach domagamy się 
po 850 złotych na pracownika 
– przypomina związkowiec.

Chodzi li tylko, albo aż,  
o dotrzymanie danego słowa. 

Manifestacja 

Krajowa Sekcja Pracow-
ników Gospodarki Wodnej 
NSZZ „Solidarność” zorgani-
zowała 14 lipca br. we Wro-
cławiu manifestację. W 20 lat 
po powodzi, która spustoszyła 
Wrocław i Kotlinę Kłodzką, 
protest związkowców wywo-
łałny został brakiem realizacji 
zobowiązań rządu odnośnie 
podwyżek płac oraz programu 
inwestycyjnego.

Były flagi, gwizdki, syreny, 
transparent: „Za wodę z rzeki 
chleba nie kupimy”, „Oddajcie 
nasze pieniądze” i hasła: „Szysz-
ka, Szyszka, gdzie podwyżka!”. 

 Arkadiusz Kubiaczyk od-
czytał list otwarty do premier 
Beaty Szydło, a w nim m.in.:

To trudne dla nas, że po 
okresie zrywu „Solidarności”, 
znów musimy przypomnieć na-
szemu pracodawcy – Państwu, 
że zgodnie z prawem konstytu-
cyjnym, pracodawca powinien 
godziwie wynagradzać swoich 
pracowników.

Rozgoryczenie powoduje, że 
związkowcy sięgną po kolejne 
odsłony protestacyjnych akcji.  

– Z nami się nie rozmawia, 
a przecież nie przestaliśmy być 
fachowcami, wiemy, czym jest 
żegluga. Oczekujemy od rządu 
rzeczowych rozmów. Inaczej 
nastąpi eskalacja – przestrzega 
Kubiaczyk. 

850, ale za pół roku

Kolejnym etapem było 
sierpniowe spotkanie w Gdań-
sku, w siedzibie Komisji Kra-
jowej. Oprócz związkowców z 

Sekcji Krajowej Pracowników 
Gospodarki Wodnej, uczestni-
czyli w nim m.in.: Zbigniew 
Kuszlewicz, przewodniczą-
cy Krajowego Sekretariatu 
ZNOŚiL, Bogdan Kubiak, 
odpowiedzialny w Krajówce 
za struktury branżowe, Ewa 
Zydorek, sekretarz KK, i Ka-
tarzyna Zimmer-Drabczyk z 
biura eksperckiego KK.  

Podczas telekonferencji 
z wiceministrem środowiska 
Zbigniew Kuszlewicz uzyskał 
zapewnienie Mariusza Gajdy, 
że owe 850 złotych będzie, ale 
od stycznia 2018 roku z wy-
równaniem za 2017 rok: 200 
złotych za każdy miesiąc. 

Minister środowiska milczy. 
Związkowcy mówią, że intere-
suje go wyłącznie las. 

– Dlaczego jesteśmy inaczej 
traktowani niż leśnicy, którzy 
zarabiają ponad dwa razy wię-
cej? – pyta Jacewicz.  

– Otwórzcie karty, pokażcie 
plany, przekonajcie nas, a pra-
cownicy zostaną, wykonując 
zadania zgodnie z wiedzą i do-
świadczeniem, za co zostaną w 
końcu należycie wynagrodzeni  
– apeluje do ministrów Arka-
diusz Kubiaczyk. 

Artur S. Górski 
więcej na  
www.solidarnosc.gda.pl

W ocenie związkowców 
z „Solidarności” usta-
wa regulująca sposób 

ustalania najniższego wynagro-
dzenia pracowników medycz-
nych może doprowadzić do 
jeszcze większych dysproporcji 
płacowych w służbie zdrowia. 
20 lipca ustawę przygotowaną 
przez rząd podpisał prezydent 
RP Andrzej Duda. Zgodnie z 
jej zapisami najniższe wyna-
grodzenia zasadnicze pracow-
ników medycznych będą stop-
niowo podwyższane do końca 
2021 roku. Na podstawie m.in. 
prognozy przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce naro-

dowej Ministerstwo Zdrowia 
przedstawiło szacunkowe wy-
liczenia dotyczące docelowej 
wysokości minimalnych wy-
nagrodzeń w poszczególnych 
grupach zawodowych. 

Wynika z nich, że za cztery 
lata pielęgniarka posiadająca 
wyższe wykształcenie i specja-
lizację będzie zarabiała 5,3 tys. 
zł brutto, natomiast pielęgniar-
ka ze średnim wykształceniem 
tylko 3,2 tys. zł brutto. – Nie 
potrafimy zrozumieć, dlaczego 
grupę pielęgniarek podzielono 
ze względu na wykształcenie. 
To krok do tyłu. W praktyce 
pielęgniarki z tytułem magistra 

i ze średnim wykształceniem 
medycznym wykonują te same 
obowiązki i mają takie same za-
dania – mówi Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” w Katowi-
cach. Podkreśla, że w podobny 
sposób potraktowano pracowni-
ków innych grup zawodowych: 
farmaceutów, fizjoterapeutów 
oraz diagnostów laboratoryj-
nych. – Podzielenie pracow-
ników na lepszych i gorszych, 
posiadających lub nieposiadają-
cych wyższego wykształcenia, 
w sytuacji, gdy jedni i drudzy 
wykonują identyczną pracę, do-

prowadzi do ogromnego nieza-
dowolenia – dodaje Cierpiał.

 Wątpliwości budzą także 
podwyżki dla lekarzy. Z po-
czątkiem 2022 roku minimal-
ne wynagrodzenie specjalisty 
ma wynosić 6,4 tys. zł brutto, 
lekarza z pierwszym stopniem 
specjalizacji niespełna 5,9 tys. 
zł brutto, bez specjalizacji 5,3 
tys. zł, a stażysty 3,7 tys. zł. Jed-
nak w ocenie przewodniczącej 
RSOZ zdecydowana większość 
lekarzy już teraz posiada podob-
ne stawki i nie odczuje poprawy 
zarobków. Halina Cierpiał za-
znacza, że w ustawie pominięci 
zostali pracownicy niemedyczni, 

czyli m.in. sanitariusze, sekretar-
ki medyczne, rejestratorki oraz 
osoby zatrudnione w admini-
stracji i działach technicznych. 
– Mieliśmy nadzieję, że ta usta-
wa usatysfakcjonuje wszystkie 
grupy zawodowe, a okazuje się, 
że doprowadzi do jeszcze więk-
szych dysproporcji płacowych. 
Osoby, których wynagrodzenia 
od lat są najniższe, w ogóle nie 
zostały wzięte pod uwagę. Więk-
szość z nich dopiero z wysługą 
lat dostaje 2 tys. zł brutto, czyli 
tyle, ile obecnie wynosi płaca 
minimalna – dodaje przewod-
nicząca.

KK NSZZ „S”

Nie na takie rozwiązania czekali pracownicy służby zdrowia

W maju ub.r. 
podpisaliśmy 
porozumienie 
płacowe. Od 1 stycznia 
tego roku mieliśmy 
pobierać zwiększone 
pensje, które by nam 
rekompensowały 
dekadę bez podwyżek. 
Mimo starań, mimo 
pism do wszelakich 
instytucji, do premier, 
do prezesa partii 
rządzącej, odpowiedzi 
nie nadeszły
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ZIELONE OBRAZY
ekologiczny nr 15

Jeziora ukryte wśród lasów, rzeki wijące się przez łąki, a może nadmor-
skie wydmy? Podczas letnich wyjazdów z pewnością nieraz cieszyliśmy się 
przepięknymi i różnorodnymi pomorskimi krajobrazami. Jednak nie wszy-
scy zdają sobie sprawę, że krajobrazy znajdują się pod ochroną. Więcej 
– zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody krajobrazy stanowią jeden z trzech 
głównych przedmiotów (obok przyrody żywej i nieożywionej) ochrony przy-
rody w Polsce.

Podstawową formą ochrony krajo-
brazowej (zachowania cech charak-
terystycznych danego krajobrazu) 

są parki krajobrazowe. To stosunkowo 
nowa forma ochrony przyrody w Polsce, 
stosowana dopiero od 1976 roku. Obec-
nie w naszym kraju działają 122 parki o 
łącznej powierzchni 26 tysięcy kilome-
trów kwadratowych, czyli 8,3 proc. po-
wierzchni Polski. Już te liczby udowad-
niają, jak ważne jest funkcjonowanie 
parków krajobrazowych. W wojewódz-
twie pomorskim działa ich dziewięć (o 
łącznej powierzchni 8,4 proc. obszaru 
regionu): Kaszubski Park Krajobrazowy, 
Nadmorski Park Krajobrazowy, Park Kra-
jobrazowy Doliny Słupi, Park Krajobrazo-
wy Mierzeja Wiślana, Park Krajobrazowy 
Pojezierza Iławskiego, Trójmiejski Park 
Krajobrazowy, Tucholski Park Krajobra-
zowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy i 
Zaborski Park Krajobrazowy. Od 2010 
roku, w celu uzyskania efektu synergii w 
ochronie przyrody i prowadzenia eduka-
cji ekologicznej, siedem z nich (z wyłą-

czeniem Tucholskiego Parku Krajobrazo-
wego i Parku Krajobrazowego Pojezierza 
Iławskiego, które częściowo znajdują się 
także na terenie sąsiednich województw) 
utworzono Pomorski Zespół Parków Kra-
jobrazowych.

Parki krajobrazowe posiadają niższy 
status niż parki narodowe, jednak w 
przeciwieństwie do tych drugich do ich 
powstania nie jest konieczna ustawa 
– powstają w drodze uchwały sejmiku 
danego województwa. Jest to wyraz 
idei zrównoważonego i subsydiarne-
go rozwoju, zgodnie z którą to lokalne 
społeczności posiadają najlepszą wie-
dzę na temat własnych potrzeb, także 
w zakresie ochrony przyrody.

W parkach krajobrazowych można 
prowadzić działalność gospodarczą, 
ale jest ona ograniczona zachowaniem 
dobrego stanu i dotychczasowego 
kształtu środowiska naturalnego na 
tym obszarze. Parki spełniają przede 
wszystkim funkcję edukacyjną i re-
kreacyjną – na ich terenie tworzy się 

wyznaczone szlaki służące turystyce 
krajoznawczej. Dodatkowo na najcen-
niejszych przyrodniczo obszarach par-
ków krajobrazowych można utworzyć 
rezerwaty, gdzie ochrona przyrody 
będzie jeszcze większa, a ogranicze-
nia prowadzenia działalności człowie-
ka jeszcze ostrzejsze. Podobnie jak w 
przypadku parków narodowych, wokół 
parków krajobrazowych można utwo-
rzyć także chronioną prawnie otulinę.

Kolejną formę ochrony krajobra-
zowej stanowią obszary chronionego 
krajobrazu tworzone na terenach chro-
nionych ze względu na wyróżniający 
się krajobraz o zróżnicowanych ekosys-
temach. Podobnie jak parki krajobra-
zowe mają one zaspokajać potrzeby 
związane z turystyką i wypoczynkiem. 
Obszary chronionego krajobrazu z 
reguły zajmują mniejszy obszar po-
wierzchni niż parki. Kluczem do ich 
utworzenie nie jest jednak ilość, ale ja-
kość terenu. Może to być na przykład 
niewielki, ale ważny obszar pełniący 
funkcję korytarza ekologicznego dla 
dzikiej zwierzyny.

Obecnie w Polsce istnieje blisko 400 
obszarów chronionego krajobrazu (do-
kładna liczba niemal nieustannie ulega 
zmianie), w tym 44 na terenie woje-
wództwa pomorskiego (np. Obszar 
Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobie-

Tak było podczas Pomorskich Dni Energii w 2016 roku.

„Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczędzaj” 
– to motto tegorocznej, siódmej już edycji Pomor-
skich Dni Energii. 15 września 2017 roku odbędzie 
się Dzień Otwarty w siedzibie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8. 

Hasło „Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczę-
dzaj” odnosi się do sposobów ograniczania niskiej emisji, 
zanieczyszczającej powietrze. A takie powietrze to praw-
dziwy, chociaż cichy zabójca. Tymczasem wciąż wiele osób 
nieświadomie przyczynia się do emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery. W jaki sposób zatem sprawić, abyśmy 
wszyscy oddychali czystszym i zdrowszym powietrzem? 
Chociażby zlikwidować stare, niespełniające norm eko-
logicznych kotły grzewcze, a przede wszystkim nigdy nie 
spalać w nich odpadów! A także jak najczęściej przesiadać 
się do środków transportu publicznego lub na rower.

Na szczęście świadomość społeczeństwa w tym wzglę-
dzie systematycznie się poprawia. – Coraz więcej osób 
dostrzega znaczenie działań związanych z ochroną po-
wietrza. Właściciele domów likwidują kotły węglowe i 
podłączają swoje budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Dzieje się dużo dobrego, ale to nie wystarczy. Nadal widok 
ciemnego dymu o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu, 
wydobywającego się z kominów niektórych domów, nie 
należy do rzadkości. Osoby, które spalają plastik, opony, 
folie czy nawet meble, powodują zagrożenie dla zdrowia. 
To tylko pozorna oszczędność, szkodzą sobie i innym – 
mówi Maciej Kazienko, prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fundusz działa i zaprasza
Walka o czyste powietrze to jeden z priorytetów WFO-

ŚiGW w Gdańsku. W ostatnich pięciu latach fundusz 
przeznaczył na działania w tym obszarze 90 milionów 

złotych! W ich wyniku na Pomorzu od 2008 roku rocz-
na emisja pyłów zmniejszyła się o 200 ton, a dwutlenku 
węgla o 13,6 tysiąca ton. Kontynuacją tych działań są Po-
morskie Dni Energii 2017, w ramach których 15 września 
w godz. 10:00-18:00 w siedzibie funduszu odbędzie się 
Dzień Otwarty. Będzie można m.in. uzyskać wiedzę na te-
mat nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych w bu-
downictwie, w tym zastosowania  odnawialnych źródeł 
energii, a także dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie 
na instalację takich rozwiązań we własnym domu. Lekarze 
opowiedzą o skutkach oddychania zanieczyszczonym po-
wietrzem. W ramach akcji „Uwolnij książkę” będzie można 
zdobyć ciekawą lekturę o różnorodnej tematyce. W progra-
mie Dnia Otwartego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano 
także m.in. wykłady i pokazy filmów edukacyjnych oraz za-
bawy i konkursy dla dzieci. Zapowiada się zatem najlepsze 
z możliwych połączeń – przyjemnego z pożytecznym.

PARK KRAJOBRAZOWY 

Wielkoobszarowa forma 
ochrony przyrody tworzona 
ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne, 
kulturowe oraz krajobrazowe 
w celu ich zachowania 
i popularyzacji w warunkach 
zrównoważonego rozwoju.

Pomorskie Dni Energii 2017
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Ekokonkurs

szewskiej lub Obszar Chronionego Kra-
jobrazu Żuław Gdańskich).

Polacy coraz częściej uprawiają tzw. 
turystykę rekreacyjną, głównie w wy-
miarze lokalnym i regionalnym (np. 
wycieczki weekendowe), która daje 
możliwość podziwiania pięknych kra-
jobrazów. I bardzo dobrze. Z przyrodą 
jest bowiem tak jak z każdą inną dzia-
łalnością człowieka – najlepiej troszczy-
my się o to, co dobrze znamy i lubimy.

Adam Chmielecki

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Czas letnich wyjazdów powoli 
mija. To dobry moment, żeby przy-
pomnieć sobie chwile spędzone na 
łonie natury, a przy okazji wygrać 
wartościowe nagrody ułatwiające 
kontakt z przyrodą – na przykład lor-
netkę lub aparat fotograficzny. Taką 
okazję daje nasz konkurs ekologicz-
ny, organizowany we współpracy z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku. Aby wziąć udział w zaba-
wie, należy przesłać do redakcji (na 
adres mailowy: magazyn@solidar-
nosc.gda.pl lub za pośrednictwem 
profilu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” w serwisie Facebook.pl) wyko-
nane przez siebie zdjęcie obrazują-
ce jeden z dwóch tematów:
1. Ochrona środowiska naturalne-

go w Polsce (szczególnie w wo-
jewództwie pomorskim).

2.Gospodarka i przyroda w woje-
wództwie pomorskim.
Zapraszamy!

FOT. LESZEK EKSTEROWICZ
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Kleszcze – to przez nie 
chorują leśnicy

W 2015 roku zarejestro-
wano 111 zachorowań na 
choroby zawodowe na terenie 
województwa pomorskiego. 
W 2016 roku stwierdzono ich 
zdecydowanie mniej – 71. 
Tak wynika ze sprawozdania 
Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Gdańsku za 2016 rok.

Wśród zarejestrowanych 
w 2016 roku przypadłości za-
wodowych były 22 zarażenia 
zakaźne i pasożytnicze oraz 12 
przypadków obustronnego trwa-
łego ubytku słuchu. Osiem osób 
chorowało na astmę oskrzelową, 
tyle samo cierpiało z powodu 
przewlekłych chorób nerwo-
wych. Sześciu pracowników 
zapadło na przewlekłe scho-
rzenia obwodowego układu ru-
chu, było też pięć przypadków 
nowotworów złośliwych. Mniej 
„popularne” były choroby skó-
ry (2 stwierdzenia), przewlekłe 
schorzenia narządu głosu (2), 
pylice płuc, a także problemy 
z opłucną lub osierdziem, aler-
giczne zapalenia pęcherzyków 
płucnych, alergiczny nieżyt 
nosa i zespół wibracyjny – na 
choroby wchodzące do każdej 
z tych grup chorowały pojedyn-
cze osoby. Jako źródło danych o 
liczbie zachorowań wskazany 
został państwowy wojewódzki 
inspektor sanitarny. W „Ocenie 
stanu sanitarno-higienicznego i 
sytuacji epidemiologicznej wo-
jewództwa pomorskiego 2016”, 
czytamy, że najczęściej spo-
tykaną z zawodowych chorób 
zakaźnych i inwazyjnych, jest 
borelioza – przenoszona przez 
kleszcze choroba zawodowa 
leśników, której odnotowano 
18 przypadków. Zachorowania 
na nią stanowią aż 81,8 proc. 
wszystkich stwierdzonych cho-
rób zawodowych tej grupy.

Zagrożenia środowiskowe, 
których skutkiem były stwier-
dzone dolegliwości, dotyczyły 
głównie pracowników zatrud-
nionych w zakładach pracy 
reprezentujących rolnictwo i 
leśnictwo, produkcję przemy-
słową, opiekę zdrowotną i po-
moc społeczną oraz edukację.

Dziewiętnaście osób 
zginęło w pracy

Ze sprawozdania Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy za 2016 

rok wynika, że zarejestrowano 
308 zgłoszeń różnych zdarzeń 
wypadkowych. 

19 ze zbadanych wypadków 
skończyło się śmiercią przy-
najmniej jednej osoby – to mniej 
niż w 2015 roku, kiedy było ich 
30, ale porównywalnie z 2014 
rokiem, kiedy śmiercią skutko-
wało 20 incydentów.

Ogółem poszkodowanych 
w wyniku nagłych i niezamie-
rzonych zdarzeń zostało 349 
osób. W 2015 roku było ich 288, 
a w 2014 roku 278. Te dane nie-
pokoją, okazuje się bowiem, że 
liczba ofiar rośnie. Należy jednak 
brać pod uwagę zwiększającą się 

stopniowo liczbę kontroli – daw-
niej część niebezpiecznych zda-
rzeń mogła nie być ujawniana.

Najwięcej wypadków w 2016 
roku na terenie województwa 
pomorskiego nastąpiło w miej-
scach prowadzenia produkcji 
przemysłowej, w tym w maga-
zynach (stanowiły 56,9 proc. 
ogółu zdarzeń wypadkowych). 
20,8 proc. ogółu wydarzyło się 
na terenach obiektów w budowie 
i w remoncie. Na trzeciej pozycji 
(11,5 proc.) znalazły się miejsca 
przeznaczone na działalność 
intelektualną lub usługową, jak 
biura, placówki naukowe, szkoły 
czy zakłady usługowe. Wypadki 
komunikacyjne stanowią 3,8 
proc. Taką samą część stanowią 
niebezpieczne incydenty w miej-
scach upraw, hodowli ryb oraz na 
terenach leśnych i „zielonych”.

– W szkołach nie ma BHP 
jako przedmiotu nauczania, 
a przeszkolenie w pracy często 
ma szczątkową formę. Bywa, że 
przychodzi chłopak czy dziew-
czyna po gimnazjum, a prze-
szkolenie kończy się na tym, że 
brygadzista pokaże dwie albo 
trzy czynności. Nie ma czasu na 
dokładne zapoznanie się z ma-
szyną. W efekcie dopuszcza się 
do pracy osoby, które nie mają 
świadomości zagrożeń. A wtedy 
nieszczęście gotowe – podkreśla 
Krzysztof Lisowski, zastępca 

okręgowego inspektora pracy do 
spraw prawno-organizacyjnych.

Ponad 5 milionów 
zaległości

Sprawozdanie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku 
za 2016 rok nie pozostawia 
złudzeń. Inspektorzy pracy 
stwierdzili nieprawidłowości 
w zakresie wypłat świadczeń 
pracowniczych na sumę prze-
kraczającą 5,17 mln złotych.

Natomiast w 2015 roku ta-
kie nieprawidłowości opiewa-
ły na kwotę ponad 8 milionów 
złotych.

Najczęściej nie wypłacano 
wynagrodzenia za pracę lub 
przekraczano termin jego wy-
płaty. Pracownicy nie dostawali 
też dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych albo jego war-

tość była zaniżana. Zalegano też 
z wypłatą wynagrodzeń za pracę 
w porze nocnej i ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy.

Nadal zatrudniają 
na czarno

Inspektorzy pracy z Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy 
w Gdańsku przeprowadzili 
w 2016 roku 1960 kontroli le-
galności zatrudnienia – o 656 
więcej niż w 2015 roku. 

Ze sprawozdania Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Gdań-
sku za 2016 rok dowiadujemy 
się, że w zeszłym roku nielegal-
nie pracowało 1307 osób. 288 
z nich wcale nie zostało oficjal-
nie zatrudnionych, a w przypad-
ku 1019 pracujących doszło do 
legalizacji, ale został przekro-
czony jej termin.

Najczęstszymi nieprawidło-
wościami dotyczącymi legalnej 
pracy były: brak pisemnej umo-
wy, brak zgłoszenia lub nietermi-
nowe zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczenia społecznego, 
brak zawiadomienia lub prze-
kroczenie terminu zawiadomie-
nia powiatowego urzędu pracy 
przez bezrobotnego o rozpoczę-
ciu pracy oraz niepłacenie skła-
dek na Fundusz Pracy.

Martyna Werra

Pomorskie. Wypadki przy pracy

2014 rok 2015 rok 2016 rok
Zbadane wypadki 
ogółem

148 173 122

Śmiertelne 20 30 19
Ciężkie 54 53 44
Lekkie 62 81 59
Zbiorowe 11 7 14

Czy pomorscy pracownicy 
są bezpieczni?
Na jakie choroby zawodowe zapadają pracujący na terenie 
naszego województwa? Jakim wypadkom ulegają? Czy do-
stają wypłatę na czas? Czy pracują legalnie? Odpowiedzi na 
te pytania szukają inspektorzy pracy z Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Gdańsku.

Z początkiem września Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” rozpoczyna kolejny rok szkoleniowy. Obok sta-
łych szkoleń dotyczących pracy członków władzy wykonaw-

czej i kontrolnej struktur związkowych dominującym tematem szkoleń  
w najbliższym czasie będą kwestie związane z wyborami. 

Od 1 września 2017 r. mogą odbywać się wybory na nową kaden-
cję 2018–2022 w kołach, organizacjach oddziałowych, wydziałowych 
i podzakładowych oraz delegatów na zakładowe i międzyzakładowe 
zebranie delegatów  na podstawie uchwały  nr 8/2017 Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Pozostałe terminy określa 
kalendarz wyborczy (uchwała KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborcze-
go na kadencję 2018–2022). Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń  
z aktualnej ordynacji wyborczej Związku, które pomogą sprawnie 
zorganizować wybory władz na nową kadencję.

 Informujemy również o nowym szkoleniu „Patologie w miej-
scu pracy”, które dzięki uprzejmości Działu Szkoleń Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” będziemy mieli możliwość prze-
testować. Celem szkolenia jest przygotowanie struktur związko-
wych do przeciwdziałania patologiom w miejscu pracy, takim jak 
mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe, stres czy mole-
stowanie seksualne. Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń 
na najbliższe miesiące, na które zapraszamy.
Harmonogram szkoleń  IX – XI  2017 r.
Tytuł (miejsce) szkolenia Data szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 września 
Patologie w miejscu pracy (Jastrzębia Góra) 25-27 września 
Prawo pracy i prawo związkowe, cz. II  (Jastrzę-
bia Góra)

25-27 września 

Szkolenie zakładowych komisji rewizyjnych 29 września 
Ordynacja wyborcza 4 października.
Profesjonalizm organizacji związkowej 
(Jastrzębia Góra)

9-11 października 

Prawo pracy i prawo związkowe, cz.1 
(Jastrzębia Góra)

9-11 października 

Ordynacja wyborcza 13 października 
Mobbing 18 października 
Ordynacja wyborcza 19 października
Ordynacja wyborcza 25 października 
Szkolenie zakładowych komisji rewizyjnych 26-27 października 
Ordynacja wyborcza 7 listopada 
Szkolenie zakładowych komisji rewizyjnych 8-9 listopada 
Ordynacja wyborcza 15 listopada 
Szkolenie przewodniczących (Jastrzębia Góra) 20-22 listopada 
Prawo pracy i prawo związkowe, cz.1 
(Jastrzębia Góra)

20-22 listopada 

Ordynacja wyborcza 24 listopada 
Szkolenie skarbników 27-28 listopada 

Zapraszamy 
na szkolenia

Sekcja Krajowa Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Kon-
centratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” wyraża obawy, 
iż realizacja nowego prozdrowotnego „Programu dla szkół” jest 

poważnie zagrożona z uwagi na niedofinansowanie przedsięwzięcia. 
Od nowego roku szkolnego 2017/2018 dwa programy „Mleko w szko-
le” i „Owoce w szkole” będą połączone. Nie idzie za tym zwiększenie 
finansowania tych programów. –  Celem dotychczasowego programu 
„Mleko w szkole”, jak i nowego „Programu dla szkół”, jest kształ-
towanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych 
poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Przy-
kład kolegów i koleżanek pijących mleko wpływa na kształtowanie się 
zwyczajów żywieniowych dzieci. Kluczowym dokumentem określają-
cym najważniejsze zasady realizacji programu, a także jego główne cele  
i priorytety, będzie Strategia krajowa na sześć kolejnych lat szkolnych  
– informuje Zbigniew Sikorski, przewodniczący sekcji spożywców. 

Budżet programów żywnościowych Unii Europejskiej dedykowa-
nych dzieciom na 2017 r. wynosi 250 mln euro. Polska z tych środków 
pozyskuje 230 mln zł, w tym na mleko w szkole 150 mln zł, a na owoce 
80 mln zł. (asg)

Mleko w szkole
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„Dzieje Polski” tom III
– narodziny imperium
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XXIII Energa Maraton Solidarności potwierdził dominację 
Kenijczyków w biegach długodystansowych. Biegiem ma-
ratońskim 15 sierpnia 2017 r. pragnęło uczcić powstanie 
NSZZ „Solidarność” 1002 zawodników, tylu zgłosiło się do 
udziału. To rekord imprezy. Ostatecznie wystartowało 763 
biegaczy, a maraton ukończyło 738.

Pobiegli w wyjątkowym maratonie 

Maraton zaczął się o 
godzinie 9 startem 
honorowym sprzed 

pomnika Ofiar Grudnia ’70  w 
Gdyni. Na mecie na Długim 
Targu w Gdańsku, czyli w 
najpiękniejszej scenerii finiszu 
biegu, najszybciej zameldował 
się Kenijczyk Benard Kipkorir 
Talam. Trzydziestolatek wygrał 
bieg z czasem 2 godziny 27 mi-
nut 54 sekundy. Za nim uplaso-
wał się jego rodak Karim Kwe-
moi z czasem 2:28:04. Pierwszy 
z Polaków był Kamil Kunert, 

który przybiegł jako trzeci 
(2:37:32). Piąta w klasyfikacji 
generalnej była najlepsza z ko-
biet Arleta Meloch (2:49:15).

Maraton Solidarności odby-
wa się zawsze w sierpniu – mie-
siącu narodzin największego 
ruchu społecznego w historii 
Polski, czyli NSZZ „Solidar-
ność”. Wśród zawodników byli 
też członkowie naszego Związ-
ku. Jako 7. na mecie zameldo-
wał się Grzegorz Jezierski z 
NSZZ „Solidarność” Wielko-
polska (2:54:55), a zawodnik 

z naszego Regionu Andrzej 
Cechmann przybiegł jako 12. 
z czasem 2:58:45. W klasyfika-
cji generalnej bardzo dobre 25. 
miejsce zajęła Monika Brzo-

zowska z NSZZ „Solidarność” 
Wielkopolska (3:05:39).

Wszystkim maratończykom 
gratulujemy!

(asg)
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Gratulacje dla związkowców biegnących w maratonie. 

Tuż przed metą 
na Długim Targu.
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Seminarium dla uczestników Akademii Społecznej.

W ramach projektu 
„Akademia  Spo -
łeczna – aktywność 

i partycypacja seniorów w ży-
ciu publicznym i społecznym”, 
opracowanego przez Pomorską 
Fundację Edukacji i Pracy, w po-
łowie lipca odbyło się seminarium 
dla wszystkich uczestników. Był 
to wstęp, teoretyczna podbudowa 
do późniejszych zajęć praktycz-
nych dotyczących konstruowania 
budżetu obywatelskiego i składa-
nia petycji do władz. 

Seminarium rozpoczęło się 
od wystąpienia Krzysztofa Dośli, 
przewodniczącego ZRG NSZZ 
„Solidarność”, który przedstawił 
działania Związku zmierzające 
najpierw do niedopuszczenia do 
przyjęcia (zbiórka ponad 2 mln 
podpisów pod inicjatywą refe-
rendalną), a później do zmiany 
ustawy wprowadzającej wydłu-
żony wiek emerytalny do 67 lat 
(porozumienie między NSZZ 
„Solidarność” a kandydatem na 
prezydenta Andrzejem Dudą).

Zasady przygotowywania 
petycji do władz i konstruowa-
nia budżetu obywatelskiego 
przybliżył uczestnikom semi-
narium gdański radny Piotr 
Gierszewski. Spotkanie mo-
derował Jacek Rybicki, prezes 
Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy. 

Aktywni seniorzy

Zadanie publiczne jest 
współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. 

– Pierwszy etap projektu 
mamy już za sobą – mówi Re-
nata Tkaczyk, prowadząca se-
minarium i kierownik projektu. 
Odbyło się właśnie seminarium, 
a także szkolenia integracyjne i  
komputerowe. Czeka nas jesz-
cze szkolenie z praktycznego 
przygotowywania petycji do 
władz i budżetu obywatelskie-
go, a także wizyta w jednym z 
urzędów centralnych w Warsza-
wie. Mamy 35 bardzo zaanga-
żowanych uczestników, których 
średnia wieku wynosi 70 lat.

Trener prowadzący szkole-
nia z zakresu kompetencji kom-
puterowych ocenia, że grupa co 
prawda ma bardzo duże braki, 
jeśli chodzi o umiejętności po-
sługiwania się komputerem, 
jednak nadrabia pilnością. 

Maria Giedz

PO GODZINACH
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Grosik na turystykę
Nr 4

O tym, że turystyka stała się jedną z głównych gałęzi gospodarki wielu państw 
na świecie wie już niemal każdy. Jednak nie wszyscy mają świadomość, że 
przyczynia się ona często do degradacji środowiska. Dlatego tak ważne jest 
prowadzenie zrównoważonego rozwoju turystycznego. Zgodnie z definicją Ko-
misji Europejskiej „turystyka zrównoważona to turystyka, która jest rentowna 
pod względem gospodarczym i społecznym, nie szkodząc przy tym środowisku 
i lokalnej kulturze. Oznacza sukces gospodarczy i finansowy, troskę o środo-
wisko, jego ochronę i rozwój oraz odpowiedzialne postępowanie względem 
społeczeństwa i wartości kulturowych – te trzy elementy są współzależne”.

Nie zadeptać Półwyspu 
Helskiego

Jednym z działań proekologicznych w 
turystyce jest promowanie miejsc mniej 
znanych, tak aby „odciążyć” te popular-
ne, jak chociażby Półwysep Helski, który 
w sezonie letnim jest wręcz zadeptywany 
przez turystów. Inaczej mówiąc, propo-
nowanie turystom odwiedzania nie tyl-
ko miejsc znanych, ale i docierania tam, 
gdzie nie ma tłumów, a jest piękna przy-
roda, można wypocząć, poznać historię 
czy interesującą kulturę. W ten sposób 
rozwijają się regiony bardziej ubogie, ale 
i mniejszemu zniszczeniu ulegają tereny 
cenne pod względem przyrodniczym 
oraz kulturowym. Aczkolwiek zmiana 
stereotypowego myślenia nie jest łatwa. 
Zachęcanie ludzi do wypoczynku w miej-
scu, które nie jest popularne i nie zosta-
ło opisane w przewodniku, stwarza nie 
lada wyzwanie samorządom gmin mniej 
turystycznych.

Na Pomorzu przez turystów od lat 
oblegane są przede wszystkim miejsco-
wości nadmorskie. Ostatnio coraz bar-
dziej modne stają się Kaszuby, głównie 
w rejonie Kartuz, Wdzydz czy Ostrzyc. 
A przecież mamy piękne Kociewie, Żu-
ławy, Zabory, Powiśle. Chociaż i na Ka-
szubach znajdą się miejsca mniej odwie-
dzane, jak na przykład gmina Stężyca. 
Wieś leży na kajakowym szlaku „Kółka 
Raduńskiego”, ma dwa interesujące ko-
ścioły: z 1706 roku i z przełomu XIX i XX 
wieku. Znajduje się tam marina, gdzie 
można jeszcze przez kolejne dwa lata za 

darmo wypożyczać sprzęt pływający, są 
też dwa kąpieliska i Nadraduńskie Cen-
trum Rekreacji z interesującą drewnianą 
promenadą wzdłuż Jeziora Raduńskiego 
Górnego. Spacerując po promenadzie 
można się wiele nauczyć, gdyż rozmiesz-
czono tam tablice informacyjne o wy-
stępującym w okolicy ptactwie, które 
o świcie, a czasem i pod wieczór, udaje 
się podpatrzeć. Oczywiście Stężyca nie 
jest jedynym miejscem budowy tego 
typu pomostów ułatwiających chodze-
nie wzdłuż trzcinowego brzegu jeziora 
albo na podmokłych terenach, a jedno-
cześnie pozwalających na zachowanie 
siedlisk ptaków, owadów czy płazów. 
W podobnym stylu powstały pomosty w 
niedalekich Ostrzycach, ale i w Sztumie 
czy na Półwyspie Helskim. 

Działanie proekologiczne
Wracając do gminy Stężyca należy 

wspomnieć o wsi Gołubie, która zasły-
nęła z wczasów zdrowotnych opartych 
na przestrzeganiu specyficznej diety 
warzywno-owocowej. Pozwala to na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
poza sezonem letnim. Właśnie przez 
Gołubie przebiega linia kolejowa PKM 
(Pomorska Kolej Metropolitalna). To tam 
przy starym dworcu powstaje duży węzeł 
integracyjny z parkingiem dla samocho-
dów osobowych, autobusów i przede 
wszystkim rowerów, a także dwie to-
alety i punkt widokowy. W przyszłości 
będzie też funkcjonować wypożyczalnia 
rowerów. Już dzisiaj mieszkańcy Stę-

życy, Szymbarku czy innych 
okolicznych miejscowości 
dojeżdżają do wspomnia-
nego dworca samochodem 
lub rowerem, a dalej do Trój-
miasta docierają pociągiem. 
Podobnie w drugą stronę 
– gdańszczanie, zamiast stać 
w korkach, wsiadają do po-
ciągu i wysiadają na przykład 
w Gołubiu, gdzie znajduje się 
piękne Jezioro Dąbrowskie 
z przystanią i wypożyczalnią 
sprzętu pływającego, tak jak 
w Stężycy przez najbliższe 
dwa lata za darmo. Jest tam 
również wspaniały ogród bo-
taniczny, a przede wszystkim 
lasy pełne grzybów. Niedaleko 
leży miejscowość Sikorzyno 
z pięknie odrestaurowanym 
dworkiem rodziny Wybickich. 
Już niedługo zostanie otwarta 
ścieżka rowerowa łącząca Go-
łubie ze Stężycą, Zgorzałem, 
gdzie znajduje się Izba Regio-
nalna – łącznie 20 kilometrów. 

Kolejne 20 kilometrów ścieżki powstanie 
w przyszłym roku.  

Jarosław Stencel, inspektor ds. ochro-
ny środowiska z gminy Stężyca, wy-
jaśnia, że powstają też nowe projekty 
uatrakcyjniające turystom pobyt. Część 
z nich realizowana jest przy współpracy 
z Unią Europejską, inne z Politechniką 
Gdańską. Nie mniej ważna jest dbałość 
o czystość, a więc ustawianie pojemni-
ków na śmieci czy przenośnych toalet, 
powstają parkingi leśne z ławeczkami. 
Marcin Kieliński, kierownik Referatu ds. 
Zarządzania Obiektami Publicznymi Kul-
tury, Sportu i Rekreacji gminy Stężyca, 
dodaje, że gmina popiera tworzenie go-
spodarstw ekologicznych. Podczas kilku-
nastu imprez w roku, które odbywają się 
w Stężycy, Zgorzałem, Kamienicy, Siko-
rzynie czy Szymbarku, promowana jest 
miejscowa żywność. W Stężycy nad pry-
watnym Jeziorem Stężyckim serwowane 
są miejscowe ryby. Natomiast ośrodki w 
Gołubiu korzystają z żywności wyprodu-
kowanej głównie w regionie. 

W Gołubiu znajdują się sklepy, gdzie 
można kupić wypieki wykonane z miej-
scowej mąki, miejscowe warzywa czy 
inne produkty spożywcze, nie mówiąc 
już o miejscowych pamiątkach, a nie 
tych wykonywanych w Chinach.

Skąd pieniądze?
Na rozwój turystyki zarabia się w róż-

ny sposób. Dofinansowanie ze źródeł ze-
wnętrznych to tylko część środków. Gmi-
ny pobierają więc opłaty klimatyczne czy 
za wstęp do atrakcyjnych miejsc, jak np. 
na wieżę widokową na szczycie Wieżyca, 
najwyższym wzgórzu w Polsce północnej 
o wysokości 328,7 m n.p.m.

– Właścicielem góry, gdzie znajdu-
je się 35-hektarowy bukowy Rezerwat 
Szczyt Wieżyca, jest gmina Stężyca, ale 
dzierżawi ją prywatna firma – wyjaśnia 
pełnomocnik firmy Andrzej Młyński. – Za 
wstęp pobieramy opłaty, bo po turystach 
trzeba sprzątać, ale też należy wieżę re-
montować, utrzymywać w dobrym sta-
nie. Zarabiamy również na parkingu pod 
Wieżycą, który należy do nadleśnictwa, 
a my go tylko dzierżawimy. Jednak gros 
pieniędzy oddajemy gminie.

Dobrym pomysłem są też rejsy ku-
trami po morzu, małymi stateczkami 
po jeziorze, na przykład Ostrzyckim czy 
Wdzydze, połączone z połowem ryb 
albo fotografowaniem. Można też wy-
brać się z przewodnikiem na wycieczkę 

po parku narodowym, krajobrazowym. 
Za wstęp do parku uiszcza się opłatę, a 
w niektórych miejscach za przewodnika 
płaci się dodatkowo. Ponadto w wielu 
miejscach można kupić lokalne produkty 
żywnościowe, jak miód, owoce leśne i 
wykonane z nich przetwory. Dobrą prak-
tyką są też lokalne jarmarki, festiwale, a 
nawet odpusty czy dożynki, bo wówczas 
sprzedaż miejscowych wyrobów od-
bywa się na straganach, a to przyciąga 
turystów.

Nie tylko opłata klimatyczna
– Budżet gminy składa się z wielu 

elementów, m.in. z opłat za dzierżawy, 
ale też opłaty klimatycznej – mówi Ewa 
Borzestowska, sekretarz gminy Stężyca. 
– Nasz cały dochód wynosi 68 mln zł, 
a opłata miejscowa, potocznie klima-
tyczna, to zaledwie około 200 tys. zł. 
Obecna stawka ustalona przez Minister-
stwo Finansów wynosi 2,17 zł od osoby 
za każdą rozpoczętą dobę pobytu w jed-
nej z siedemnastu miejscowości, w któ-
rych ową opłatę się pobiera. Te pieniądze 
są tylko częścią budżetu przeznaczonego 
na realizację zadań inwestycyjnych, rów-
nież proekologicznych i proturystycz-
nych. W tym roku jest to około 37 mln 
zł. Najważniejszą obecnie inwestycją jest 
budowa węzła integracyjnego w Go-
łubiu wraz z trasami dojazdowymi, ale 
też planujemy zrealizować duży projekt 
kanalizacyjny.

W interesie gmin, które chcą przy-
ciągnąć do siebie turystów, jest dbanie 
o środowisko, a także wspieranie lokal-
nych działań. Turystyka ma przyczyniać 
się do rozwoju regionu, ale jednocześnie 
powinna wspierać ochronę środowiska 
zarówno pod względem finansowym, 
jak i zmiany świadomości wypoczywają-
cych na łonie przyrody.

Maria Giedz

Wieżyca, wieża widokowa.

Ogród botaniczny.

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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PRAWO

W dniu 31 sierpnia 2017 
r. wchodzi w życie no-
welizacja ustawy z dnia 
20 marca 2015 r. o dzia-
łaczach opozycji antyko-
munistycznej oraz oso-
bach represjonowanych 
z powodów politycznych. 

Zgodnie z dotychczas obo-
wiązującymi rozwiąza-
niami osoby uprawnione 

mogły ubiegać się o przyzna-
nie świadczenia pieniężnego 
w kwocie 400 zł miesięcznie, 
co do zasady na okres roku, 
po spełnieniu określonego 
kryter ium dochodowego. 
Od dnia 31 sierpnia 2017 r. 
świadczenie pieniężne, w 
wysokości 402,72 zł, będzie 
przyznawane bezterminowo 
oraz bez względu na dochód 
osoby uprawnionej.

Poza zmianą zasad przyzna-
wania świadczenia pieniężnego 
nowelizacja ustawy zmienia 
też zasady przyznawania po-
mocy pieniężnej. Między inny-
mi pomoc pieniężna w formie 
jednorazowej może być przy-
znana nie częściej niż raz na 
12 miesięcy. Natomiast pomoc 
pieniężna w formie pomocy 
okresowej może być przyznana 
na okres 6 miesięcy. 

Ponadto nowela przyznaje 
działaczom opozycji antyko-
munistycznej oraz osobom 
represjonowanym z powodów 
politycznych o potwierdzonym 
statusie działacza opozycji lub 
osoby represjonowanej nowe 
uprawnienia:
 prawo do korzystania poza 

kolejnością ze świadczeń 
opieki zdrowotnej, z usług 
farmaceutycznych udziela-
nych w aptekach oraz pra-
wo do korzystania z lecze-
nia specjalistycznego bez 
skierowania,

 prawo pierwszeństwa do 
środowiskowej opieki so-
cjalnej, w tym w uzyskaniu 
miejsca w domu pomocy 
społecznej,

 okresy osadzenia w więzie-
niach lub innych miejscach 
odosobnienia lub okresy in-
ternowania uwzględnia się 
w wymiarze podwójnym 
przy ustalaniu prawa do 
emerytury lub renty osoby 
uprawnionej, na zasadach 
określonych w ustawie o 
emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych,

 możliwość udzielania przez 
samorząd terytorialny po-
mocy osobom uprawnio-
nym, w zakresie udogod-
nień komunikacyjnych, 
świadczeń mieszkaniowych, 

kulturalnych, zdrowotnych 
i oświatowych.
Poza zmianami związanymi 

z zakresem pomocy nowela 
zmienia definicję osoby repre-
sjonowanej, obejmując nią oso-
by represjonowane w okresie 
od dnia 1 stycznia 1956 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r. Ponadto 
od dnia 31 sierpnia 2017 r. le-
gitymacja i odznaka działacza 
opozycji będą przyznawane z 

Stałe wsparcie finansowe 
dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Działaczem opozycji antyko-
munistycznej jest osoba, któ-
ra w okresie od dnia 1 stycznia 

1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r., łącznie 
przez co najmniej 12 miesięcy, prowadzi-
ła, w ramach struktur zorganizowanych 
lub we współpracy z nimi, zagrożoną 
odpowiedzialnością karną działalność 
na rzecz odzyskania przez Polskę nie-
podległości i suwerenności lub respek-
towania politycznych praw człowieka w 
Polsce.  Do okresu 12 miesięcy nie wli-
cza się okresów działalności w ramach 
niezależnego ruchu związkowego lub 
niezależnego ruchu studenckiego, pro-
wadzonej w okresie od dnia 31 sierpnia 
1980 r. do dnia 12 grudnia 1981 r.

Osobą represjonowaną z powodów 
politycznych jest osoba, która w okre-
sie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 
lipca 1990 r.:
1. przebywała w:
a) więzieniu lub innym miejscu odosob-

nienia na terytorium Polski na mocy 
wyroku wydanego w latach 1956-
-1989 albo bez wyroku jednorazowo 
przez okres dłuższy niż 48 godzin lub 
wielokrotnie przez łączny okres dłuż-
szy niż 30 dni, za działalność na rzecz 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści i suwerenności lub respektowania 
politycznych praw człowieka w Pol-
sce,

b) ośrodku odosobnienia na podsta-
wie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 
1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. nr 
29, poz. 154, z późn. zm.) za dzia-
łalność na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności 
lub respektowania politycznych praw 
człowieka w Polsce;

2. przez okres powyżej 30 dni pełniła za-
sadniczą służbę wojskową lub czynną 
służbę wojskową w ramach ćwiczeń 
wojskowych, do której odbycia zosta-
ła powołana z przyczyn politycznych 
za działalność na rzecz odzyskania 
przez Polskę niepodległości i suwe-
renności lub respektowania politycz-
nych praw człowieka w Polsce;

3. brała udział w wystąpieniu wolno-
ściowym na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenno-
ści lub respektowania politycznych 
praw człowieka w Polsce i w związku 
z tym:

a) na skutek działania, w tym niejaw-
nego, wojska, milicji lub organów 
bezpieczeństwa państwa, o których 
mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grud-

nia 1998 r. o Instytucie Pamięci Na-
rodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1075), poniosła 
śmierć, doznała uszkodzenia ciała 
lub rozstroju zdrowia na okres dłuż-
szy niż 7 dni,

b) była inwigilowana przez organy bez-
pieczeństwa państwa i podjęto wobec 
niej bezprawne działanie polegające 
na popełnieniu na jej szkodę przestęp-
stwa lub wykroczenia,

c) była pozbawiona możliwości wyko-
nywania swojego zawodu,

d) została z nią rozwiązana umowa o 
pracę,

e) została relegowana z uczelni wyższej 
lub innej szkoły,

f) była objęta zakazem publikacji przez 
Główny Urząd Kontroli Prasy, Pu-
blikacji i Widowisk, wojewódzki lub 
miejski urząd kontroli prasy, publi-
kacji i widowisk albo Główny Urząd 
Kontroli Publikacji i Widowisk lub 
okręgowy urząd kontroli publikacji 
i widowisk przez okres dłuższy niż 
jeden rok;

4. była poszukiwana listem gończym, 
oskarżona lub skazana za popełnienie 
przestępstwa lub wielokrotnie skazy-
wana za popełnienie wykroczenia, za 
działalność na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności 
lub respektowania politycznych praw 
człowieka w Polsce.
Status działacza opozycji antyko-

munistycznej lub osoby represjono-
wanej z powodów politycznych przy-
sługuje osobie:
1. która nie była pracownikiem, funk-

cjonariuszem lub żołnierzem orga-
nów bezpieczeństwa państwa, chyba że 
przedłoży dowody, że przed dniem 31 
lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, 
czynnie wspierała osoby lub organiza-
cje działające na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności 
lub respektowania politycznych praw 
człowieka w Polsce i

2. co do której w archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu nie zachowały się doku-
menty wytworzone przez nią lub przy 
jej udziale, w ramach czynności wy-
konywanych przez nią w charakterze 
tajnego informatora lub pomocnika 
przy operacyjnym zdobywaniu infor-
macji przez organy bezpieczeństwa 
państwa.

Status działacza opozycji antykomu-
nistycznej lub osoby represjonowanej z 
powodów politycznych potwierdza, w 
drodze decyzji administracyjnej, szef 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, na wniosek. 

Do wniosku dołącza się:
 dowody potwierdzające spełnienie 

warunków dla uznania osoby za dzia-
łacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powo-
dów politycznych, 

 decyzję administracyjną prezesa In-
stytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu w sprawie spełnia-
nia warunków do uzyskania statusu 
działacza opozycji antykomunistycz-
nej lub osoby represjonowanej z po-
wodów politycznych, albo dokument 
potwierdzający nadanie Krzyża Wol-
ności i Solidarności, 

 aktualną fotografię wnioskodawcy.
Prawo do świadczenia pieniężnego 

i pomocy pieniężnej przysługuje działaczo-
wi opozycji antykomunistycznej lub osobie 
represjonowanej z powodów politycznych 
o potwierdzonym statusie działacza opozy-
cji antykomunistycznej lub osoby represjo-
nowanej z powodów politycznych. Ponadto 
świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną 
przyznaje, w drodze decyzji administracyj-
nej, szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, na wniosek 
osoby uprawnionej. Zgodnie z nowelizacją 
w stosunku do osób uprawnionych, które w 
dniu wejścia jej w życie pobierają świad-
czenie pieniężne, szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
dokona z urzędu zmiany decyzji w spra-
wie przyznania świadczenia pieniężnego 
w zakresie okresu, na jaki to świadczenie 
zostało przyznane.

Na stronie internetowej Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych zostały udostępnione formularze 
wniosków według stanu prawnego obo-
wiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 r., 
tj. wniosek o potwierdzenie statusu 
działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych, wniosek dla członka rodzi-
ny zmarłego działacza opozycji antyko-
munistycznej lub osoby represjonowa-
nej z powodów politycznych, wniosek 
o przyznanie świadczenia pieniężnego, 
wniosek o przyznanie jednorazowej po-
mocy pieniężnej i wniosek o przyznanie 
okresowej pomocy pieniężnej.

Łukasz Sulej

urzędu, wraz z decyzją o przy-
znaniu statusu działacza opo-
zycji, a nie jak dotychczas na 
odrębnie składany wniosek.

Ostatnie ze zmian dotyczą 
organizacji pomocy udzielanej 
osobom uprawionym. Regulacja 
tworzy Radę do Spraw Działa-
czy Opozycji Antykomunistycz-
nej oraz Osób Represjonowa-
nych z Powodów Politycznych 
działającą przy szefie Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. Zmienia się też 
usytuowanie dotychczasowych 
wojewódzkich rad konsultacyj-
nych do spraw działaczy opo-
zycji i osób represjonowanych. 
Rady te mają działać nie przy 
zarządach województw, a przy 
wojewodach. W skład rad mają 
wchodzić działacze opozycji 
antykomunistycznej oraz oso-
by represjonowane z powodów 

politycznych o potwierdzonym 
statusie działacza opozycji lub 
osoby represjonowanej. 

Oczekiwanym efektem 
wprowadzenia powyższych 
rozwiązań będzie zagwaran-
towanie pomocy większej 
liczbie działaczy opozycji an-
tykomunistycznej i osób re-
presjonowanych z powodów 
politycznych.

Łukasz Sulej
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PRAWO

§Ochrona kobiet 
w pracy, cz. 1bhpbhpA B C  

Z dniem 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac 
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Rozpo-
rządzenie to uchyliło dotychczas obowiązujące rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w spra-
wie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia kobiet, obejmując ochroną jedynie kobiety w 
ciąży i karmiące dziecko piersią.

Podstawą do wydania 
nowego rozporządzenia 
była nowelizacja art. 176 

kodeksu pracy, który obecnie 
brzmi: „Kobiety w ciąży i ko-
biety karmiące dziecko piersią 
nie mogą wykonywać prac 
uciążliwych, niebezpiecznych 
lub szkodliwych dla zdrowia, 
mogących mieć niekorzystny 
wpływ na ich zdrowie, przebieg 
ciąży lub karmienie dziecka 
piersią. Rada Ministrów okre-
śli, w drodze rozporządzenia, 
wykaz prac, o których mowa 
powyżej, obejmujący prace:
1. związane z nadmiernym 

wysiłkiem fizycznym, w 
tym ręcznym transportem 
ciężarów,

2. mogące mieć niekorzystny 
wpływ ze względu na spo-
sób i warunki ich wykony-
wania, z uwzględnieniem 
rodzajów czynników wy-
stępujących w środowisku 
pracy i poziomu ich wystę-
powania
– kierując się aktualną 

wiedzą na temat wpływu wa-
runków wykonywania pracy i 
czynników występujących w 

środowisku pracy na zdrowie 
kobiet, przebieg ciąży lub kar-
mienie dziecka piersią”.

Nadmierny wysiłek 
fizyczny

Do prac związanych z nad-
miernym wysiłkiem fizycznym, 
w tym ręcznym transportem 
ciężarów, zalicza się:

Dla kobiet w ciąży:
1. wszystkie prace, przy których 

najwyższe wartości obciąże-
nia pracą fizyczną, mierzone 
wydatkiem energetycznym 
netto na wykonanie pracy, 
przekraczają 2900 kJ na 
zmianę roboczą, a przy pracy 
dorywczej (wykonywanej do 
4 razy na godzinę, jeżeli łącz-
ny czas wykonywania takiej 
pracy nie przekracza 4 godzin 
na dobę) – 7,5 kJ/min;

2. ręczne podnoszenie i przeno-
szenie przedmiotów o masie 
przekraczającej 3 kg;

3. ręczna obsługa elementów 
urządzeń (dźwigni, korb, 
kół sterowniczych itp.), przy 
której jest wymagane użycie 
siły przekraczającej:

a) przy obsłudze oburęcznej – 
12,5 N przy pracy stałej i 25 
N przy pracy dorywczej,

b) przy obsłudze jednoręcznej 
– 5 N przy pracy stałej i 12,5 
N przy pracy dorywczej,

4. nożna obsługa elementów 
urządzeń (pedałów, przyci-
sków itp.), przy której jest 
wymagane użycie siły prze-
kraczającej 30 N;

5. ręczne przenoszenie pod 
górę:

a) przedmiotów przy pracy 
stałej,

b) przedmiotów o masie prze-
kraczającej 1 kg przy pracy 
dorywczej,

6. oburęczne przemieszczanie 
przedmiotów, jeżeli do za-
początkowania ich ruchu 
jest niezbędne użycie siły 
przekraczającej:

a) 30 N – przy pchaniu,
b) 25 N – przy ciągnięciu;
7. ręczne przetaczanie i wta-

czanie  przedmiotów o 
kształtach okrągłych oraz 
udział w zespołowym prze-
mieszczaniu przedmiotów;

8. ręczne przenoszenie ma-
teriałów ciekłych – gorą-
cych, żrących lub o właści-
wościach szkodliwych dla 
zdrowia;

9. przewożenie ładunków na 
wózku jednokołowym (tacz-
ce) i wózku wielokołowym 
poruszanym ręcznie;

10. prace w pozycji wymu-
szonej;

11. prace w pozycji stojącej 
łącznie ponad 3 godziny 
w czasie zmiany roboczej, 
przy czym czas spędzony 
w pozycji stojącej nie może 
jednorazowo przekraczać 15 
minut, po którym to czasie 
powinna nastąpić 15-minu-
towa przerwa;

12. prace na stanowiskach z 
monitorami ekranowymi 
– w łącznym czasie przekra-
czającym 8 godzin na dobę, 
przy czym czas spędzony 
przy obsłudze monitora 
ekranowego nie może jed-
norazowo przekraczać 50 
minut, po którym to czasie 
powinna nastąpić co naj-
mniej 10-minutowa przerwa, 
wliczana do czasu pracy.

Iwona Pawlaczyk

Prawnik wyjaśnia

Rozporządzenie RM z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 796), w załączniku, określiło wykaz prac 
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, grupując 
je w następujący sposób:
I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, 

w tym ręcznym transportem ciężarów.
II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym.
III. Prace w narażeniu na hałas lub drgania.
IV. Prace narażające na działanie pola elektromagnetyczne-

go o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promie-
niowania jonizującego.

V. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu.
VI. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biolo-

gicznymi
VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji 

chemicznych.
VIII. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psy-

chicznymi.

500+. Kiedy ponowny wniosek?
Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia 

wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i skończy się 
z dniem 30 września 2017 r.  Kolejne świadczenia będzie ustalane 
na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. 

Wnioski można składać od 1 sierpnia danego roku. 
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych 

do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego będzie 
udostępniał podmiot realizujący świadczenia wychowawcze, 
tj. samorząd gminy. Wniosek można składać przez internet lub 
w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Do wniosku o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne 
dziecko nie jest wymagane dołączanie żadnych dodatkowych do-
kumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie  jest uzależ-
nione od kryterium dochodowego.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze dotyczy pierwsze-
go lub jedynego dziecka (z uwagi na fakt, że obowiązuje w ta-
kim wypadku kryterium dochodowe) należy dołączyć do wniosku 
w szczególności:
 oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegające-

go opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
– jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

 oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez oso-
by podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

 dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzy-
skanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Stan prawny na 12.07.2017 r.
Maria Szwajkiewicz

Nie ma takich słów, które oddałyby żal,
jaki czujemy po stracie bliskich, i takich, 

które mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć.
 

2 lipca 2017 roku Pan powołał do wieczności wieloletniego 
pracownika Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, 

naszego serdecznego Przyjaciela z Koła Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” stoczni Remontowa Shipbuilding SA

ś.p.

Józefa Rączkowskiego
lat 67

Społecznika, głęboko oddanego idei Sierpnia 1980 r.

Pogrążeni w smutku i głębokim żalu
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 

oraz koleżanki i koledzy ze stoczni Remontowa Shipbuilding SA

Naszej Koleżance Krystynie Leszczyńskiej serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Siostry Danuty
składają członkowie Komisji Międzyzakładowej 

Biura Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Koleżance Barbarze Puzińskiej najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Babci
składają członkowie Komisji Międzyzakładowej 

Biura Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

,,Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas,w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”
Franciszek Salezy

Rodzinie oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie Koleżanki

Urszuli Malinowskiej
Przewodniczącej Koła Emerytów NSZZ „Solidarność”  

Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Obradowało  
Prezydium Zarządu Regionu

3 sierpnia br. obradowało Prezydium Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Na spotkaniu omówiono przygotowania do najbliższego 
posiedzenia Zarządu Regionu, planowane uroczystości sierp-
niowe, kwestię odznaczeń zasłużonych działaczy dla Regionu 
Słupskiego oraz sprawy bieżące.

We wtorek, 1 sierpnia ob-
chodziliśmy 73 rocznicę wybu-
chu Powstania Warszawskiego. 
W Słupsku uroczystość odbyła 
się pod pomnikiem Powstań-
ców Warszawskich. Mało kto 
wie, że był to pierwszy taki  
i przez długie lata jedyny po-
mnik w Polsce. Inicjatorem 
budowy monumentu był ks. 
Jan Zieja, człowiek wybitny 
i o bardzo wielu talentach, 
żołnierz wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 roku, obrońca z 
Września 1939 r., kapelan Sza-
rych Szeregów i AK, a także 
uczestnik Powstania Warszaw-
skiego. Po zakończeniu wojny 
trafił na ziemie odzyskane i 
w Słupsku organizował życie 
duszpasterskie. Pod jego kie-
runkiem zawiązał się komitet 
budowy pomnika.Twórcą zo-
stał warszawski rzeźbiarz Jan 
Małeta. 15 września 1946 roku 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie 

19 sierpnia br. Komisja Za-
kładowa NSZZ „Solidarność” 
przy Polmorze w Bytowie zor-
ganizowała dziesiąty już Spływ 
Kajakowy Szlakiem Jana Pawła 
II rzeką Słupią. Trasa wiodła od 
Soszycy do Gołębiej Góry. W 
tym roku wzięła w nim udział 
rekordowa liczba związkowców, 
bo aż stu. Ponaddwugodzinny 
spływ dostarczył uczestnikom 
wielu emocji i zabawy. Niektó-
rzy brali w nim udział po raz 
pierwszy i musieli się zmierzyć 
nie tylko z własnym strachem, 
jak również z rzeką, która po 
wcześniejszych opadach była 
bardzo głęboka i wartka, kilku 
kajakarzy zaznajomiło się z 
wodą podczas kontrolowanych 
wywrotek, było mnóstwo do-
brej energii i wszyscy podczas 
spływu dobrze się bawili. 

Po przepłynięciu wyznaczo-
nej trasy w Gołębiej Górze od-
był się biwak gdzie związkowcy 
mogli posilić się potrawami z 
grilla i napojami chłodzącymi. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni 

„SOLIDARNOŚĆ” NA WAKACJACH

10 Spływ Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II

Słupska „Solidarność” na kajakach.

Na trasie spływu.
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ze wspólnie spędzonego czasu, 
przy grillu był czas na wzajem-
ne bliższe poznanie się. Prawie 
wszyscy uczestnicy tegoroczne-
go spływu już teraz zapewniali 
o swoim udziale w przyszło-
rocznej imprezie. Pierwszy raz 
wzięli w niej udział pracownicy 
z Ukrainy zatrudnieni podczas 
sezonu w bytowskim Polmorze, 
którzy byli zachwyceni uroka-
mi krajobrazu. Jak opowiadali 

po ukończeniu spływu, organi-
zacja tego przedsięwzięcia była 
wzorowa.

Serdeczne podziękowania 
za organizację i dobry humor 
uczestników należą się Ma-
rianowi Rudnikowi, szefowi 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Polmorze, 
Jędrzejowi Sobolowi, jak  
i całej bytowskiej organizacji 
związkowej.

Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego 

pomnika, rozbudzając tym na 
nowo wśród słupszczan uczu-
cia patriotyczne. 

W tym roku uroczystości 
miały wyjątkowy charakter, po-
nieważ po mszy św. w kościele 
Mariackim odbył się uroczysty 
przemarsz pocztów sztanda-

rowych w asyście kompanii 
Wojska Polskiego ze słupskiego 
garnizonu i zaproszonych gości 
pod pomnik Powstańców War-
szawskich, gdzie po odegraniu 
hymnu narodowego swoje 
przemówienia wygłosili prezy-
dent Robert Biedroń i uczestnicy 
powstania. Następnie odbył się 
Apel Poległych i po salwie ho-
norowej liczne delegacje repre-
zentujące różne organizacje słup-
skie złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów. Po raz pierwszy była 
także obecna delegacja żołnierzy 
amerykańskich stacjonujących 
w bazie w Redzikowie, gdzie 
powstaje tarcza antyrakietowa. 
Punktualnie o godzinie 17 odby-
ła się inscenizacja powstańczej 
walki, która zgromadziła setki 
widzów. Na kilkadziesiąt minut 
dzięki aktorom cofnęliśmy się w 
czasie do 1 sierpnia 1944 roku. 

Na powstańczej barykadzie podczas rekonstrukcji 
historycznej.

Stanisław Szukała, przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku, składa kwiaty pod pomnikiem Powstańców 
Warszawskich.

Sztandar słupskiej „Solidarności” niesiony podczas 
uroczystości kościelnych.

Można było zobaczyć, jak wy-
glądała wówczas warszawska 
ulica i jak rozpoczęła się godzi-
na „W”. 

W imieniu słupskiej „So-
lidarności” hołd powstań-
com złożył przewodniczący 

Zarządu Regionu Stanisław 
Szukała w towarzystwie licz-
nych członków Związku. Był 
także poczet sztandarowy 
wystawiony przez Zarząd Re-
gionu NSZZ „Solidarność”  
w Słupsku.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Na rozwiązania (e-maile, 
listy tradycyjne, adresy 
w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się 
tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie Krzyżówki 
z gwarancją spłaty długu 
z nr. 6/2017. Otrzymuje 
ją pan Józef Kornowski 
z Gdańska. Nagrodę wyśle-
my pocztą. Hasło brzmiało: 
„Poznański Czerwiec”.

Niepozorne, a jednak ciekawe „nijak”
Co znaczy krótkie słowo „nijak”? Czy mówimy „to nijak 
się ma do tego”, czy „to nijak się nie ma do tego”? Kiedy 
słowo „nijak” wymaga formy zaprzeczonej czasownika 
przy pomocy partykuły „nie”, a kiedy „nie” jest zbędne? 

Znaczenie przysłówka „nijak”
Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” słowo „nijak” 

znaczy: (1) pot. ‘w żaden sposób’, (2) pot. ‘niezbyt dobrze 
pod względem samopoczucia’.

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że słowo „nijak” 
zwykle stosuje się w mowie potocznej i dlatego w słowniku 
występuje skrót pot. – oznaczający, że jest to wyraz potoczny, 
używany w języku mówionym, codziennym.

Najczęściej wyraz ten stosowany jest w związku frazeolo-
gicznym (coś) nijak się ma do (czegoś).

Wprawdzie słownik podaje tylko dwa znaczenia, gdy jed-
nak przyjrzymy się poniższym przykładom, zauważymy, że to 
krótkie słówko zastępuje zaskakująco wiele różnych wyrazów 
lub wyrażeń przyimkowych (bliskoznacznych); co z jednej 
strony – pokazuje, jak wiele odcieni znaczeniowych zawiera 
słowo „nijak”, a z drugiej – sugeruje, że można je zastąpić 
wieloma innymi wyrazami, bogacąc w ten sposób swoją wy-
powiedź. Oto kilka przykładów użycia przysłówka „nijak”.
Jak się czujesz? Nijak. Jak było na imprezie? Nijak. Jak on 
wyglądał? Nijak. Jak wypadł na egzaminie? Nijak. Nijak nie 
mogłem tego zrozumieć. Nijak nie mogłem zasnąć. Nijak nie 
mogła tego zrobić. To nijak się ma do tego, co on prezentował. 
Nijak iść w ciemnościach. Nijak żyć samemu.

Na pierwsze pytanie: Jak się czujesz? – zamiast słowa „ni-
jak”, można by odpowiedzieć, np.: niezbyt dobrze, niecieka-
wie, dziwnie, głupio, niepewnie, nieswojo, niewyraźnie, byle 
jak, niezręcznie, trudno stwierdzić; a „nijak” w odpowiedzi 
na pytanie: Jak wypadł na egzaminie? – może oznaczać: bez 
fantazji, bez polotu, bez indywidualności, blado, mdło, niecie-
kawie, nieefektownie, niezajmująco, nijako, nudno, dziwnie, 
bez wyrazu.

Natomiast w zdaniu – Nijak nie mogłem tego zrozumieć. 
– „nijak” można zastąpić wyrażeniami: 
W żadnym razie nie mogłem tego zrozumieć.
Żadną miarą nie mogłem tego zrozumieć.
Żadnym sposobem nie mogłem tego zrozumieć.

Z partykułą „nie” czy bez niej
Wnikliwi użytkownicy polszczyzny często zadają pytanie, 

czy po przysłówku „nijak”, a przed czasownikiem potrzebna 
jest partykuła „nie”. 

Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie, 
ponieważ są sytuacje, kiedy wymagane jest zaprzeczenie i są 
sytuacje, gdy niepotrzebna jest partykuła „nie”.

„Nijak” z czasownikiem poprzedzonym partykułą „nie”
Z czasownikiem „móc” słowo „nijak” zawsze wymaga 

obecności partykuły „nie”, np.:
Nijak nie mogłem tego zrozumieć. Nijak nie mogłem zasnąć.
Nijak nie mogła tego zrobić.

„Nijak” bez zaprzeczonego czasownika
W połączeniu z czasownikiem w bezokoliczniku „nijak” 

nie występuje z zaprzeczonym czasownikiem, jak w przykła-
dzie: Nijak iść w ciemnościach.

Kłopotliwe „coś nijak się ma do czegoś”
Najwięcej wątpliwości mamy z powszechnie używanym 

związkiem frazeologicznym „coś nijak się ma do czegoś”, 
czyli ‘coś nie ma związku z czymś’. 

Wiele osób mówi i pisze błędnie: „to nijak się nie ma do 
tego”, używając partykuły „nie” (nie ma).

Pamiętajmy!
Poprawne jest sformułowanie: „(coś) nijak się ma do (cze-

goś)”, jak w przykładach: 
To nijak się ma do tego, co on prezentował.
Chociaż tytuł filmu jest taki sam jak tytuł książki, to jednak 

ta książka nijak się ma do filmu.
Barbara Ellwart

POZIOMO
w dowolnej kolejności
 „Zaczarowany …”  kre-

skówka
 atrybut kowboja
 obróbka plastyczna metalu 

na zimno

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

 mały kawałek chleba
 zamyślenie
 duży zarost na męskiej 

twarzy
 rodzaj wyciągu narciar-

skiego
 skarb państwa

 na twarzy św. Mikołaja
 kusi do grzechu
 ogłoszenie w gazecie
 ptak podobny do mewy
 arkana zawodu
 wynajęty lot
 imię autora powieści „To-

mek w krainie kangurów”
 lata zawodowo
 Kwiatkowska i Santor
 gatunek tytoniu fajkowego
 vitara, swift
 damski strój plażowy.

PIONOWO
1) powiadają, że tam asfalt na 

noc zwijają, 
2) symbol twardości, 
3) klika, koteria, 
4) zniewaga, 
5) stolica Hawajów, 
6) mieszkaniec naszej stolicy, 
7) krótka firanka nad oknem, 
8) zastąpiły wrotki, 
9) znany taniec góralski, 
10) np. Iliada i Odyseja, 
11) amer. film z 1993 r. 

z Tomem Hanksem w roli 
głównej, za którą otrzymał 
Oscara, 

12) przejście zawodnika do 
drugiego klubu, 

13) klaszcze za pieniądze, 
14) wiersz  miłosny, 
15) burda, bijatyka, 
16) taniec lub zakrętka.
Rozwiązaniem jest hasło 
z liter w szarych kratkach, 
czytane pionowo.

(kas)

Krzyżówka z ptakiem podobnym do mewy

Trwa dziesiąta edycja 
konkursu Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom. 

Kandydatów zgłaszają podsta-
wowe jednostki organizacyjne 
„Solidarności”. Akcja orga-
nizowana jest przez NSZZ 
„Solidarność” pod patronatem 
Andrzeja Dudy, prezydenta RP. 
Ankiety zgłoszeniowe (załącz-
nik nr 1 do Regulaminu) nale-
ży przesyłać na adres: Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność”, 
ul. Wały Piastowskie 24, 80-
-855 Gdańsk, z dopiskiem: 
Certyfikat „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom” lub 
pocztą elektroniczną na adres: 
certyfikat@solidarnosc.org.pl 
w terminie do 15 października 
2017 r. Zgłoszenia będą roz-
patrywane przez Komisję Cer-

X edycja konkursu Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom

tyfikacyjną według kryteriów 
określonych w załączniku nr 
2 do Regulaminu. 

Celem konkursu jest 
promowanie pracodawców, 
którzy wyróżniają się w sto-
sowaniu dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w 
szczególności poprzez sta-
bilność zatrudnienia, przestrze-
ganie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawo-
dowe. Certyfikatem można się 
posługiwać przez okres trzech 
lat. Laureaci poprzednich edycji 
konkursu mogą ponownie ubie-
gać się o przyznanie Certyfikatu 
po wygaśnięciu tego okresu. 

Akcja nadawania tytułu Pra-
codawca Przyjazny Pracowni-

kom zainicjowana została przez 
Komisję Krajową NSZZ „Soli-
darność” w 2008 roku. Pierwszą 
edycję konkursu patronatem ho-
norowym objął prezydent Lech 
Kaczyński. Od tamtej pory 
konkurs stale odbywa się pod 
patronatem urzędującego pre-
zydenta RP.



24 Nr 9/wrzesień 2017

REKLAMA

Cytat 
miesiąca

Z
 

G
A

L
E

R
II

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

Urlop i po urlopie

Optymiści wyprzedzili pesymistówJAK SPRAWIĆ, żeby się uczyło?

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

 

Przewodniczący i sekretariat
pok. 107, 308 43 52, 308 44 41
301 88 54 fax: 308 44 18 
prezydium@solidarnosc.gda.pl 

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

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

Członkowie prezydium, pok. 107, 110 
308 43 69, 308 42 60

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania, 
pok. 119 , 308 44 22, fax: 308 42 01
oswiata@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, 
pok. 9, 308 43 56

Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki 
Kardiologicznej, pok. 104, 301 06 22, 
308 44 50 fax: 346 28 08

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

Biura oddziałów ZR
Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl
Kartuzy, ul. Gdańska 15, pok. 20
502 172 289, tel./fax 681 31 00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11
502 172 281, tel./fax 562 22 20
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
tel./fax 531 29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Traugutta 7 
502 172 282, tel./fax 686 44 26 
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16 
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1
502 486 003, tel./fax 672 37 76
wejherowo@solidarnosc.gda.pl 
isiu@op.pl
Pruszcz Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 4
502 172 286, tel./fax 683 30 11
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001
Biuro Terenowe w Lęborku 
ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 
Malbork, plac Słowiański 4
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu dodajemy 58

MAGAZYNEK PODRĘCZNY
pod redakcją Martyny Werry

Dla wielu pracowników po-
wrót do obowiązków po urlo-
pie ma moc uderzenia pioru-
nem. Psycholodzy ostrzegają, 
że szok związany z gwałtowną 
zmianą stylu życia może pro-
wadzić do chandry, a w skraj-
nych przypadkach nawet do 

Odwieczne wyzwanie rodziców dzieci w wieku szkolnym. Syn 
czy córka siedzi przy biurku, godzinami wpatruje się w podręcznik 
i nawet odrabia lekcje, ale nic z tego nie wynika. Ewa Nowak, te-
rapeutka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, radzi na portalu 
miastodzieci.pl, żeby przede wszystkim okazywać, że traktujemy 
naukę poważnie. Nie przerywajmy dziecku i wyłączmy wszelkie 
„rozpraszacze”. Jeżeli widzimy, że rozwija się u niego pasja, pokaż-
my, że to doceniamy. Zachęcajmy do samodzielnego poszukiwania 
informacji za pośrednictwem książek i Internetu. Dobrym pomy-
słem jest poszerzanie wiedzy dziecka w dni wolne. Jeśli akurat uczy 
się o skałach, odwiedźmy Muzeum Ziemi. Gdy poznaje muzykę 
Chopina, wybierzmy się na wycieczkę do Żelazowej Woli. Uwa-
żajmy na to, co mówimy. Jeśli dziecko słyszy, że inteligencja jest 
czymś wrodzonym i nie mamy na nią wpływu, nie dziwmy się, że 
nie lubi się uczyć. Częstym błędem jest chwalenie dzieci za pracę 
wykonaną „na odczepkę”. Gdy syn lub córka usłyszy pochwałę za 
zrobienie czegoś byle jak, wyciągnie oczywiste wnioski: nie warto 
się starać. Doceniajmy jednak prawdziwy wysiłek i konsekwencję, 
podkreślajmy rzeczywiste sukcesy.                                              

Po raz pierwszy od lat pro-
wadzone przez GUS badania na-
strojów konsumentów pokazały, 
że więcej Polaków jest zadowo-
lonych niż niezadowolonych. 
Przewaga optymistów 
wyniosła 1,8 punktu 
– w przypadku przy-
szłości oraz 4,8 punk-
tu, jeśli chodzi o ocenę 
obecnej sytuacji. Nie-
wiele? Jeszcze pięć lat 
temu zadowolona była 
tylko jedna trzecia ba-
danych. Skąd bierze się 
optymizm? Powodem 
są „trzy poprawy”: sytu-
acji finansowej, sytuacji 
na rynku pracy i kon-
dycji gospodarki. We- 20
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dług danych GUS w 2016 roku 
dochód rozporządzalny wzrósł 
realnie (uwzględniając zmiany 
cen) o 6,4 proc., czyli najwyżej 
od czterech lat.                     

Dochód rozporządzalny, 
miesięcznie, w zł
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lekkiej depresji. Jak jej unik-
nąć? Podstawowym błędem 
jest próba wyrobienia 200 
procent normy. Taki pracow-
nik zaczyna narzucać sobie 
dodatkowe obowiązki, by po-
kazać, że nie jest rozleniwiony. 
Należy pogodzić się z tym, że 

przez jakiś czas nie będziemy 
w stanie pracować za trzech. 
Poza tym warto zaplanować 
na weekend po pierwszym 
tygodniu pracy spotkanie ze 
znajomymi. Okazja do wspo-
minania wakacyjnych przygód 
zniweluje szok, a poza tym 

perspektywa przyjemnego 
spędzenia weekendu podziała 
jak nagroda. Jeśli pogoda jest 
dobra, warto też spacerować 
po pracy. To przypomni, że na-
sze życie nie będzie się teraz 
sprowadzało do obowiązków.
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4501,52 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w lipcu 2017 roku. 
W porównaniu z czerwcem 2017 roku było 
niższe o 0,1 proc., w porównaniu z lipcem 
2016 roku wzrosło o 4,9 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowane-
go w Polsce w lipcu 2017 roku 
wyniosła 7,1 proc. To oznacza, 
że jej wysokość nie uległa zmia-
nie w porównaniu z czerwcem 
2017 roku. W lipcu 2016 roku 
wynosiła 8,5 proc.

W drugim kwartale 2017 roku PKB wzro-
sło o 1,1 proc. w porównaniu z pierw-
szym kwartałem tego roku. W porówna-
niu z drugim kwartałem 2016 roku wzrost 
wyniósł 4,4 proc. Ten poziom daje Polsce 
czwarte miejsce wśród państw Unii Euro-
pejskiej, jeśli chodzi o roczny wzrost PKB.

Zero kreatywności. 
(...) Taki knajacki styl 
trochę. To jest za mało na 
premiera. On nie czaruje 
ludzi. Donald ma ten czar, 
ma ten teflon, ma ten koci 
zmysł, ma te antenki czu-
łe społecznie. Grzegorz 
niczego z tego nie ma.

Radosław Sikorski 
o przewodniczących PO, 

obecnym i byłym 
(taśmy z restauracji 
Sowa i Przyjaciele).


